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QUY TRÌNH PHẪU THUẬT NỘI SOI CẮT RUỘT THỪA 

I. ĐẠI CƯƠNG 

- Cắt ruột thừa nội soi ổ bụng là kỹ thuật mổ nội soi để cắt bỏ ruột thừa viêm  

- Phẫu thuật cắt ruột thừa nội soi thường phải làm cùng với xử trí vùng thương tổn 

phúc mạc tại chỗ hoặc cả khoang phúc mạc ổ bụng trong trường hợp ruột thừa bị vỡ 

mủ làm bẩn vùng hố chậu, tiểu khung hoặc lan tràn mủ trong bụng gây viêm phúc 

mạc toàn thể 

II. CHỈ ĐỊNH 

 Chỉ định tuyệt đối 

- Viêm ruột thừa cấp. 

- Viêm phúc mạc khu trú do ruột thừa. 

 Chỉ định tương đối 

- Đám quánh ruột thừa: Điều trị nội khoa, sau 6 tháng sẽ cắt bỏ ruột thừa 

- Viêm phúc mạc toàn thể 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

- Người bệnh có bệnh lý kèm theo chống chỉ định gây mê trong phẫu thuật nội soi 

- Bệnh đang trong tình trạng sốc 

IV. CHUẨN BỊ 

 Người thực hiện: 

- Bác sĩ chuyên khoa ngoại tổng quát, đã được đào tạo và có chứng chỉ phẫu thuật nội 

soi cơ bản. 

- Bác sĩ chuyên khoa gây mê hồi sức, gây mê toàn diện. 

  Phương tiện:  

- Hệ thống máy gây mê có máy giúp thở… 

- Hệ thống máy mổ nội soi 

 Người bệnh 

- Xét nghiệm tiền phẫu cơ bản, chụp XQ…   

- Vệ sinh 

- Thông tiểu (khi viêm phúc mạc toàn thể) 

- Nhịn ăn 

- Đặt sonde dạ dày nếu người bệnh có dạ dày đầy. 

 Hồ sơ bệnh án 

- Hoàn chỉnh, biên bản hội chẩn trước khi mổ 
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- Giấy cam kết đồng ý phẫu thuật 

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 

 Thực hiện kỹ thuật 

- Gây mê đặt nội khí quản 

- Tư thế nằm ngửa, đầu thấp, nghiên trái 

- Bố trí bàn mổ: Người mổ chính đứng bên phải người bệnh. Người phụ camera đứng 

cùng bên và bên phải người mổ chính. Màn hình để bên phải hoặc ngang vai phải 

người bệnh. Dụng cụ viên và bàn dụng cụ phía dưới và ngang gối người bệnh. 

Bước 1: Đặt các trocar, một trocar rốn cho camera, hai trocar cho dụng cụ hoặc một 

trocar cho cả ba gồm ống soi, hai dụng cụ. Bơm hơi trong ổ bụng áp lực 10-12 mmHg. 

Bước 2: Kiểm tra ổ bụng đánh giá phúc mạc và thương tổn ở các tạng 

Bước 3: Phẫu tích bộc lộ ruột thừa và mạc treo ruột thừa đến sát gốc. 

Bước 4: Cắt mạc treo ruột thừa và cầm máu, cột gốc ruột thừa bằng chỉ hay clip, cắt 

ruột thừa khỏi manh tràng. Bỏ bệnh phẩm ruột thừa vào bao. 

Bước 5: 

- Lau sạch hố chậu (P) và Douglas. 

- Bơm dịch muối Natriclorua đẳng trương rửa ổ phúc mạc và hút và làm sạch nếu có 

viêm phúc mạc toàn bộ hoặc khu trú. Chú ý tùy theo tình trạng nhiễm bẩn viêm phúc 

mạc và điều kiện kỹ thuật phẫu thuật viên sẽ quyết định kéo dài thời gian bơm rửa ổ 

bụng với dụng cụ nội soi hoặc chuyển sang mổ mổ. 

- Phải bơm hút nhiều lần tại các vị trí khác nhau trong ổ bụng, cố gắng bóc hút hết các 

giả mạc trên thành ruột, giữa các quai ruột. 

- Quan sát ổ bụng nhằm phát hiện các tổn thương khác hoặc tai biến trong lúc phẫu 

thuật và xử trí tùy thương tổn. 

Bước 6: Lấy bệnh phẩm ra đặt dẫn lưu ổ bụng nếu có viêm phúc mạc, đóng các vị trí 

trocar trên thành bụng 

VI. THEO DÕI 

 Thời kỳ hậu phẫu 

- Theo dõi dấu hiệu sinh tồn: Mạch, huyết áp, nhiệt độ, nhịp thở. 

- Dấu hiệu mất máu: niêm nhợt, Hct giảm, siêu âm: dịch ổ bụng… 

- Trung tiện 

- Nhiễm trùng vết mổ 

- Chăm sóc sau mổ: 

o Điều trị giảm đau sau mổ  

o Cho người bệnh ăn sớm nếu nhu động ruột về bình thường. 
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o Nếu không có biểu hiện biến chứng nhiễm trùng có thể cho ra viện sớm 

 Sau thời kỳ hậu phẫu 

- Theo dõi biến chứng: tụ dịch, abscess tồn lưu.. 

- Tắc ruột 

- Thoát vị lỗ trocar 

VII. TAI BIẾN –BIẾN CHỨNG 

- Chảy máu ổ bụng sau cắt ruột thừa: thường do đốt cầm máu động mạch ruột thừa 

không tốt, hay chảy máu từ lổ Trocar. Cần theo dõi và phát hiện sớm và can thiệp 

cầm máu kịp thời. 

- Biến chứng áp xe tồn dư trong ổ phúc mạc do xử trí vùng hố chậu phải không triệt 

để, do biến chứng tại gốc ruột thừa, do rò manh tràng. Áp xe giữa các quai ruột, áp 

xe tiểu khung. 

- Nếu có nhiễm khuẩn trong ổ bụng phải điều trị kháng sinh, chọc hút dẫn lưu, tách 

vết mổ dẫn lưu hoặc mổ để loại bỏ nguyên nhân. 

- Biến chứng nhiễm trùng vết mổ, làm vết mổ sưng nóng đỏ đau ứ mủ: cắt chỉ tách vết 

tách vết mổ nhất là vị trí troca rốn, làm sạch và điều trị kháng sinh. 
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QUY TRÌNH PHẪU THUẬT NỘI SOI KHÂU THỦNG Ổ LOÉT  

DẠ DÀY TÁ TRÀNG 

I. ĐẠI CƯƠNG 

- Thủng dạ dày tá tràng là một biến chứng thường gặp của bệnh loét dạ dày tá tràng, 

đứng thứ hai sau viêm phúc mạc ruột thừa. Từ lâu đã có nhiều phương pháp điều trị 

biến chứng thủng ổ loét dạ dày tá tràng, bao gồm khâu thủng đơn thuần hay kèm 

theo phẫu thuật triệt để bệnh loét như cắt thần kinh X, cắt dạ dày. 

- Từ khi có thuốc kháng thụ thể H2, thuốc ức chế bơm proton và sự phát hiện 

Helicobateria Pylori thì phương pháp khâu thủng đơn thuần và điều trị thuốc sau mổ 

đã được áp dụng rộng rãi. 

- Với sự xuất hiện của phẫu thuật nội soi ổ bụng, thì khâu thủng ổ loét dày tá tràng 

qua nội soi là phương pháp được lựa chọn phổ biến hơn, vì đây là phương pháp 

phẫu thuật ít xâm lấn và có nhiều ưu điểm. 

II. CHỈ ĐỊNH 

- Chỉ định thích hợp cho mổ nội soi là từ lúc thủng đến lúc mổ là trong vòng 24 giờ. 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

 Chống chỉ định tuyệt đối: 

- Bệnh nhân có bệnh lý kèm theo chống chỉ định gây mê trong phẫu thuật nội soi. 

- Bệnh đang trong tình trạng sốc. 

- Có kèm theo hẹp môn vị hay xuất huyết tiêu hóa. 

- Trong lúc mổ nội soi nếu nghi ngờ thủng do ung thư dạ dày, thủng mặt sau hay 

xoang bụng quá bẩn khó rửa sạch qua nội soi nên chuyển mổ mở. 

 Chống chỉ định tương đối: 

- Thời gian thủng quá 24 giờ. 

IV. CHUẨN BỊ 

 Người thực hiện: 

- Bác sĩ chuyên khoa ngoại tổng quát, đã được đào tạo và có chứng chỉ phẫu thuật nội 

soi cơ bản. 

- Bác sĩ chuyên khoa gây mê hồi sức, gây mê toàn diện. 

 Phương tiện:  

- Hệ thống máy gây mê có máy giúp thở… 

- Hệ thống máy mổ nội soi… 
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 Người bệnh 

- Xét nghiệm tiền phẫu cơ bản của bệnh cấp cứu, ion đồ, chụp XQ phổi, XQ bụng 

đứng,… 

- Đặt sonde Nasogastric và hút. 

- Truyền dịch, kháng sinh, giảm đau, thuốc PPI. 

- Thông tiểu. 

- Vệ sinh. 

- Nhịn ăn. 

 Hồ sơ bệnh án 

- Hoàn chỉnh, biên bản hội chẩn trước khi mổ. 

- Giấy cam kết đồng ý phẫu thuật. 

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 

 Thực hiện kỹ thuật 

Vô cảm:  

- Mê toàn diện, có máy giúp thở. 

Kỹ thuật 

- Gây mê đặt nội khí quản. 

- Tư thế nằm ngửa, đầu cao, nghiêng trái. 

- Kíp mổ gồm ít nhất 03 người: Phẫu thuật viên chính, phụ mổ, dụng cụ viên. 

- Bố trí bàn mổ: Người mổ chính đứng bên phải người bệnh. Người phụ camera đứng 

cùng bên và bên trái người mổ chính. Màn hình, dàn máy nội soi đặt bên phải hoặc 

ngang vai phải người bệnh. Dụng cụ viên và bàn dụng cụ phía dưới và ngang gối 

người bệnh. 

Bước 1: Đặt các trocar, một trocar rốn 10mm cho camera, bơm hơi trong ổ bụng áp lực 

10-12mmHg. Hai trocar dụng cụ: 01 trocar 05mm và 10mm hai bên rốn trên đường 

trung đòn, được dùng cho dụng cụ. 

Bước 2: 

- Kiểm tra ổ bụng đánh giá mức độ viêm phúc mạc, mủ, giả mạc và thương tổn ở các 

tạng khác. 

- Tìm và đánh giá lỗ thủng: vị trí, kích thước, bờ ổ loét, hẹp môn vị. 

Bước 3: Hút và rửa ổ bụng: nhằm làm sạch dịch nhiễm, mủ, giả mạc và thức ăn… 

- Bơm rửa sạch ổ bụng bằng nước muối sinh l{ (Natriclorua 9‰), lượng nước rửa tùy 

thuộc vào tình trạng nhiễm bẩn ổ bụng nhiều hay ít (trung bình 2-8 lít) 

Bước 4: Khâu lổ thủng: 

- Cắt lọc bờ ổ loét sinh thiết gởi giải phẫu bệnh. 
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- Khâu bằng chỉ Vicryl 2.0 hoặc Slik 3.0… Khâu mũi đơn hoặc chữ X. 

- Đắp mạc nối cột cố định vào chổ khâu (tùy thuộc sở thích, kinh nghiệm của phẫu 

thuật viên). 

Bước 5: 

- Kiểm tra và hút sạch dịch ổ bụng. 

- Đặt dẫn lưu dưới gan qua trocar bên (P). 

Bước 6:  

- Xả hơi. 

- Đóng các lổ trocar. 

VI. THEO DÕI 

 Thời kỳ hậu phẫu: Giống như mổ mở kinh điển 

- Theo dõi dấu hiệu sinh tồn: Mạch, huyết áp, nhiệt độ, nhịp thở. 

- Dấu hiệu mất máu: niêm nhợt, Hct giảm, siêu âm: dịch ổ bụng… 

- Trung tiện. 

- Viêm phúc mạc do xì chổ khâu, nhiễm trùng vết mổ… 

- Chăm sóc sau mổ: 

o Điều trị giảm đau, kháng sinh, thuốc PPI, bù nước và điện giải … 

o Hút sonde Naso- gastric. 

 Sau thời kỳ hậu phẫu 

- Theo dõi biến chứng: tụ dịch, abscess tồn lưu… 

- Tắc ruột. 

- Thoát vị lỗ trocar. 

VII. TAI BIẾN VÀ XỬ TRÍ 

- Chảy máu chỗ khâu. Cần theo dõi và phát hiện sớm và can thiệp cầm máu kịp thời. 

- Biến chứng viêm phúc mạc do xì chổ khâu, abscess tồn lưu, abscess giữa các quai 

ruột cần phải phẫu thuật lại. 

- Biến chứng nhiễm trùng vết mổ, làm vết mổ sưng nóng đỏ đau ứ mủ: cắt chỉ tách vết 

mổ nhất là vị trí trocar rốn, làm sạch và điều trị kháng sinh. 
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TỔNG QUÁT 
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QUY TRÌNH PHẪU THUẬT CẮT BÁN PHẦN DƯỚI DẠ DÀY 

I. ĐẠI CƯƠNG 

- Cắt bỏ phần thân và hang môn vị: đảm bảo được 2 yêu cầu 

o Loại bỏ thương tổn 

o Lập lại lưu thông tiêu hóa bằng miệng nối giữa đoạn dạ dày còn lại với quai 

đầu tiên của hỗng tràng, kiểu Polya, Finsterer, hoặc Roux-en-Y. 

II. CHỈ ĐỊNH 

- Ung thư vùng hang môn vị chưa xâm lấn qua các cơ quan lân cận, chưa di căn xa. 

- Ung thư dạ dày di căn xa nhưng có biến chứng chảy máu, thủng. 

- Loét dạ dày tá tràng mạn tính gây biến chứng: hẹp môn vị, chảy máu tiêu hóa nhiều 

lần, thủng ổ loét. 

- Loét dạ dày tá tràng mạn điều trị nội khoa không đỡ. 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

- Ung thư dạ dày xâm lấn các cơ quan lân cận. 

- Loét dạ dày tá tràng nhưng chưa điều trị nội đúng kế hoạch, chưa có biến chứng hẹp, 

xuất huyết tiêu hóa, chưa thủng. 

- Người bệnh thể trạng yếu hay kèm bệnh nặng cấp. 

IV. CHUẨN BỊ 

 Người thực hiện 

 Phương tiện 

- Bộ trang thiết bị đồng bộ mổ nội soi. 

- Máy cắt, nối trong mổ nội soi dùng 1 lần. 

 Người bệnh 

- Làm các xét nghiệm cơ bản máu và nước tiểu, chụp và soi thực quản dạ dày, tá tràng. 

- Bù dịch, điện giải, protit, số lượng hồng cầu thiếu. 

Chuẩn bị mổ: 

- Rửa dạ dày nếu có hẹp môn vị. Vệ sinh răng miệng, làm hàm giả nếu không còn răng. 

Thụt tháo trước phẫu thuật và kháng sinh dự phòng. 
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V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH: 

 Thực hiện kỹ thuật 

Tư thế: 

- Người bệnh nằm ngửa. 

- Đặt thông tiểu. 

- Phẫu thuật viên chính đứng bên phải người bệnh phụ mổ 1 đứng bên đối diện, phụ 

mổ 2 đứng cùng bên với người thực hiện, dụng cụ viên đứng đối diện với phẫu thuật 

viên chính 

Vô cảm: Gây mê nội khí quản 

Đường mổ: Đường trắng giữa trên rốn, có thể mở rộng xuống dưới rốn. 

Kỹ thuật: Dưới đây là kỹ thuật cắt bán phần dưới dạ dày do ung thư bao gồm cắt bỏ 2/3 

dạ dày và mạc nối lớn và nạo vét hạch 

- Mở bụng đường trắng giữa trên rốn, sau đó dùng gạc ướt hoặc vải bao bọc kín 2 

mép vết mổ. 

- Thăm dò và đánh giá tổn thuơng: Thăm dò kỹ khối u để đánh giá mức độ xâm lấn của 

khối u vào các cơ quan lân cận như cuống gan, tụy…, mức độ xâm lấn của u lên thực 

quản cũng như phát hiện các tổn thương di căn ở phúc mạc, gan và phần phụ (ở nữ) 

qua đó xác định khả năng cắt bỏ dạ dày được hay không được. 

- Cắt bỏ dạ dày và nạo vét hạch. 

o Giải phóng mạc nối lớn khỏi đại tràng. 

o Thắt tĩnh mạch, động mạch vị mạc nối phải tận gốc. 

o Nạo vét hạch ở sau dưới tá tràng, việc nạo hạch vùng này phải đảm bảo lấy 

được hết tổ chức tế bào hạch vì nơi đây là nơi hợp lưu của nhiều nhánh 

bạch huyết dạ dày. 

o Nạo vét hạch cuống gan và thắt động mạch vị phải tận gốc 

o Cắt và đóng mỏm tá tràng:  

o Dùng máy khâu nối: Dùng 1 máy khâu nối thẳng mổ mở 75mm, màu xanh 

dương, cắt ngang tá tràng dưới môn vị 2cm 

 Không có máy khâu nối: Khâu cầm máu diện cắt sau đó khâu kín mỏm tá 

tràng bằng các mũi khâu rời hoặc đường khâu vắt bằng chỉ không tiêu 

hoặc tiêu chậm số 3.0. 

o Nạo vét hạch dọc theo động mạch gan chung. 

o Thắt tĩnh mạch, động mạch vị trái tận gốc và tiếp tục nạo hạch dọc đầu 

gần động mạch lách, nạo hạch vùng động mạch thân tạng. 

o Nạo hạch nhóm 1 và 3, giải phóng bờ cong bé lên đến thực quản bụng. 

o Giải phóng dây chằng vị - lách, thắt các mạch ngắn.. 

o Cắt bán phần dưới dạ dày trên u 5cm kèm mạc nối lớn 
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 Sử dụng máy khâu nối: Dùng 1 máy khâu nối thẳng mổ mở 75mm, màu 

vàng 

 Không máy khâu nối: sử dụng kềm Kocher kẹp ngang trên chỗ cắt và cắt bỏ 

phần dạ dày chứa u 

Ghi chú: với các tổn thương lành tính (hẹp môn vị loét, u mà giải phẫu bệnh không phải 

ung thư) thì không cần phải nạo hạch. 

- Lặp lại lưu thông ruột: có thể sử dụng máy nối hoặc khâu tay. 

o Nối vị tràng theo kiểu Finterer: 

 sử dụng máy khâu nối nồi quai hỗng tràng với mặt sau dạ dày trên chỗ cắt 

1-2cm 

 không máy nối: đóng bớt mỏm cắt dạ dày, nối vị tràng với phần mỏm cắt 

còn lại 2 lớp (miệng nối khoản 4-6cm) 

o Nối vị tràng theo kiểu Polya: nối hỗng tràng với mỏm cắt dạ dày còn lại mà 

không đóng bớt mỏm cắt 

o Nối vị tràng theo kiểu Rouen-Y:   

 Quai ruột đưa lên nối với phần dạ dày còn lại phải đủ dài để miệng nối 

không căng, được nuôi dưỡng tốt và… càng tốt để hạn chế phần ruột bị 

loại trừ khỏi đường tiêu hoá. 

 Miệng nối vị tràng được nối tận bên, có thể khâu mũi rời hoặc khâu vắt 

bằng chỉ tiêu chậm hoặc không tiêu.  

 Miệng nối hỗng – hỗng tràng được thực hiện theo phương pháp tận bên, 

khâu vắt hoặc mũi rời bằng chỉ tiêu chậm hoặc không tiêu 3.0, miệng nối 

này cách miệng nối thực quản - ruột 50 cm. 

 Khâu lại các lỗ mạc treo. 

Xử lý bệnh phẩm: 

- Bệnh phẩm được cắt ra sẽ được phẫu tích lấy hạch. 

- Cố định bệnh phẩm với Formol 10% và gửi giải phẫu bệnh. 

VI. THEO DÕI  

- Truyền dịch ngày đầu sau phẫu thuật. 

- Có thể uống nước sau 24 giờ. 

- Điều trị kháng sinh theo phác đồ. 

- Rút dẫn lưu theo từng trường hợp cụ thể. 

VII. TAI BIẾN VÀ XỬ TRÍ 

- Chảy máu lách: Cầm máu bảo tồn, không kết quả phải cắt lách. 

- Tổn thương đường mật: Khâu phục hồi, dẫn lưu ống Kehr. 

- Lộ bóng Vater, cắt phải bóng Vater: Tạo hình 
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- Cắt phải cuống gan: Phục hồi tĩnh mạch của trước, động mạch gan (có thể thắt) và 

phục hồi đường mật sau cùng. 

VIII. TÀI LIỆU THAM KHẢO 

- Quyết định 201/QĐ-BYT ngày 16/01/2014 của Bộ Y tế V/v Ban hành tài liệu “Hướng 

dẫn quy trình kỹ thuật chuyên ngành ngoại khoa – chuyên khoa phẫu thuật tiêu hóa 

và phẫu thuật nội soi” 

  



 

18 
 

QUY TRÌNH PHẪU THUẬT CẮT TOÀN BỘ DẠ DÀY 

I. ĐẠI CƯƠNG 

- Cắt toàn bộ dạ dày là phẫu thuật cắt bỏ hết dạ dày, ở trên cắt đến thực quản bụng và 

ở dưới cắt dưới môn vị tới tá tràng. Lưu thông tiêu hoá được thực hiện bằng cách 

nối hỗng tràng với thực quản. 

- Đây là phẫu thuật nặng và phức tạp đòi hỏi phải được thực hiện bởi các bác sĩ 

chuyên khoa tiêu hoá và phải chuẩn bị người bệnh thật tốt trước khi phẫu thuật. 

II. CHỈ ĐỊNH 

- Ung thư dạ dày: đây là chỉ định chính của cắt toàn bộ dạ dày, có thể thực hiện theo 

nguyên tắc hoặc theo yêu cầu của tổn thương. 

- Các chỉ định ít gặp: viêm niêm mạc dạ dày chảy máu thất bại điều trị nội khoa, u lành 

tính lớn của dạ dày tâm vị. 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

- Thể trạng người bệnh quá kém. 

- Ung thư dạ dày đã có xâm lấn vào cơ quan lân cận mà không thể cắt bỏ được, hoặc 

khi đã có di căn xa. 

- Chống chỉ định tương đối: người bệnh suy sinh dưỡng nặng, quá già, có các bệnh lý 

phối hợp nặng của tim mạch, hô hấp… 

IV. CHUẨN BỊ 

 Người thực hiện 

- Người thực hiện chuyên khoa tiêu hoá và Bác sỹ gây mê có kinh nghiệm. 

 Phương tiện:  

- Bộ dụng cụ đại phẫu, dao điện, máy hút, máy cắt nối. 

 Người bệnh 

- Soi dạ dày và thực quản để xác định tổn thương và đánh giá mức độ xâm lấn của 

khối u. 

- Làm các xét nghiệm cơ bản. 

- Siêu âm và chụp cắt lớp vi tính ổ bụng có thuốc cản quang. 

- Điều trị nâng cao thể trạng người bệnh trước phẫu thuật đảm bảo điều chỉnh tốt các 

rối loạn sinh hoá và hồi phục đủ lượng albumine và protein máu. 

- Nhịn ăn trước mổ 6 giờ, thụt tháo phân hoặc rửa ruột bằng thuốc sổ. Nếu có hẹp 

môn vị phải rửa dạ dày trước mổ. 
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V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 

 thực hiện kỹ thuật 

Tư thế: 

- Người bệnh nằm ngửa. 

- Đặt thông tiểu. 

- Phẫu thuật viên chính đứng bên phải người bệnh phụ mổ 1 đứng bên đối diện, phụ 

mổ 2 đứng cùng bên với Người thực hiện, dụng cụ viên đứng đối diện với phẫu thuật 

viên chính 

Vô cảm: Gây mê nội khí quản 

Đường mổ: Đường trắng giữa trên rốn, có thể mở rộng xuống dưới rốn. 

Kỹ thuật: Dưới đây là kỹ thuật cắt toàn bộ dạ dày do ung thư bao gồm cắt bỏ dạ dày và 

mạc nối lớn và nạo vét hạch. 

i. Mở bụng đường trắng giữa trên rốn, sau đó dùng gạc ướt hoặc vải bao bọc kín 2 

mép vết mổ 

ii. Thăm dò và đánh giá tổn thuơng 

- Thăm dò kỹ khối u để đánh giá mức độ xâm lấn của khối u vào các cơ quan lân cận 

như cuống gan, tụy…, mức độ xâm lấn của u lên thực quản cũng như phát hiện các 

tổn thương di căn ở phúc mạc, gan và phần phụ (ở nữ) qua đó xác định khả năng cắt 

bỏ dạ dày được hay không được. 

iii. Cắt bỏ dạ dày và nạo vét hạch 

- Giải phóng mạc nối lớn khỏi đại tràng. 

- Thắt tĩnh mạch, động mạch vị mạc nối phải tận gốc. 

- Nạo vét hạch ở sau dưới tá tràng, việc nạo hạch vùng này phải đảm bảo lấy được hết 

tổ chức tế bào hạch vì nơi đây là nơi hợp lưu của nhiều nhánh bạch huyết dạ dày. 

- Nạo vét hạch cuống gan và thắt động mạch vị phải tận gốc. 

- Cắt và đóng mỏm tá tràng 

o Dùng máy khâu nối: Dùng 1 máy khâu nối thẳng mổ mở 75mm, màu xanh 

dương, cắt ngang tá tràng dưới môn vị 2cm 

o Không có máy khâu nối: Khâu cầm máu diện cắt sau đó khâu kín mỏm tá 

tràng bằng các mũi khâu rời hoặc đường khâu vắt bằng chỉ không tiêu 

hoặc tiêu chậm số 3.0 

- Nạo vét hạch dọc theo động mạch gan chung. 

- Thắt tĩnh mạch, động mạch vị trái tận gốc và tiếp tục nạo hạch dọc động mạc lách 

đến rốn lách, nạo hạch vùng động mạch thân tạng. 

- Nạo hạch nhóm 1 và 3, giải phóng bờ cong bé lên đến thực quản bụng. 

- Giải phóng dây chằng vị - lách, thắt các mạch ngắn. 
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- Giải phóng hoàn toàn thực quản bụng sau khi nạo hạch ở tâm vị để có thể luồn tay 

hoàn toàn xung quang thực quản. 

- Cắt toàn bộ dạ dày thực quản và mạc nối lớn: có thể dùng clamp thực quản hoặc 

khâu 2 mũi chỉ đánh dấu trước khi cắt thực quản. 

iv. Nối thực quản - hỗng tràng trên quai Y (Roux en Y) qua mạc treo đại tràng 

ngang 

- Quai ruột đưa lên nối với thực quản phải đủ dài để miệng nối không căng, được nuôi 

dưỡng tốt và càng ngắn càng tốt để hạn chế phần ruột bị loại trừ khỏi đường tiêu 

hoá. 

- Miệng nối thực quản - hỗng tràng được nối tận bên, có thể khâu mũi rời hoặc khâu 

vắt bằng chỉ tiêu chậm hoặc không tiêu. Các mũi chỉ ở phía thực quản phải lấy toàn 

thể gồm cả niêm mạc vì niêm mạc thực quản là biểu mô lát tầng rất chắc. Sau khi 

thực hiện đường nối phía sau yêu cầu gây mê đẩy sonde từ mũi qua miệng nối xuống 

dưới sau đó tiến hành khâu nối mặt trước. 

- Miệng nối hỗng – hỗng tràng được thực hiện theo phương pháp tận bên, khâu vắt 

hoặc mũi rời bằng chỉ tiêu chậm hoặc không tiêu 3.0, miệng nối này cách miệng nối 

thực quản - ruột 50 cm. 

- Khâu lại các lỗ mạc treo. 

v. Dẫn lưu và đóng bụng 

- Cầm máu kỹ đường mổ và lau bụng 

- Đặt 2 dẫn lưu ổ dưới gan phải và hố lách cạnh miệng nối. 

- Đóng bụng như thường quy. 

VI. THEO DÕI 

- Người bệnh được theo dõi và săn sóc theo chế độ chăm sóc cấp I. 

- Điều trị kháng sinh phối hợp 7 ngày 

- Trong ngày đầu người bệnh được nuôi dưỡng hoàn toàn bằng đường tĩnh mạch, chủ 

yếu hồi phục đủ nước điện giải và lượng Albumine, protein cần thiết. 

- Từ ngày thứ 2 sau khi có trung tiện có thể cho ăn qua đường miệng bắt đầu bằng 

nước trong, nước soup và nước cháo nhiều lần, mỗi lần 100ml, sau đó giảm dần số 

lần cho ăn và tăng lượng ăn. 

- Rút dẫn lưu tối thiểu sau 5 ngày. 

VII. TAI BIẾN VÀ XỬ TRÍ 

 Các biến chứng sau mổ 

i. Chảy máu sau mổ 

- Các dấu hiệu là mạch nhanh, huyết áp tụt, da và niêm mạc nhợt, dẫn lưu ra máu. 

Xem xét mổ lại để cầm máu. 
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ii. Viêm phúc mạc do bục miệng nối thực quản 

- Phải mổ lại để làm lại miệng nối và mở thông hỗng tràng nuôi dưỡng người bệnh. 

Nguy cơ không liền rất cao nên cần phải đặt dẫn lưu thật tốt. 

iii. Dò miệng nối 

- Phải hút liên tục hoặc đảm bảo dẫn lưu thông tốt. 

- Nuôi dưỡng tốt người bệnh qua đường tĩnh mạch. 

- Nếu dò nhiều nên mở thông hỗng tràng nuôi ăn 

iv. Áp xe tồn lưu sau mổ 

- Chọc hút dưới siêu âm. 

- Cấy mủ làm kháng sinh đồ, điều trị kháng sinh thích hợp. 
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QUY TRÌNH PHẪU THUẬT CẮT ĐOẠN ĐẠI TRÀNG NỘI SOI 

I. ĐẠI CƯƠNG 

- Cắt đoạn đại tràng được thực hiện qua nội soi để cắt nửa đại tràng phải, cắt nửa đại 

tràng trái hay cắt đoạn đại tràng xích ma và cắt đoạn trực tràng sau đó lập lại lưu 

thông ruột bằng cách nối ruột non với đại tràng (cắt ½ đại tràng phải) hoặc nối đại 

tràng với đại tràng (cắt ½ đại tràng trái) hoặc đại tràng với trực tràng (cắt đoạn đại 

tràng xích ma hoặc trực tràng). 

II. CHỈ ĐỊNH 

- U đại tràng. 

- Viêm túi thừa đại tràng điều trị nội không đáp ứng. 

- Lồng hồi tràng – đại tràng, đại tràng – đại tràng. 

- Bệnh Crohn đại tràng. 

- Đa polyp đại tràng. 

- Dị tật thông động mạch - tĩnh mạch ở đại tràng. 

- Xoắn đại tràng (manh tràng, đại tràng phải, đại tràng xích ma…) 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

- Khối u ở giai đoạn T4b hoặc đã di căn gan hay phúc mạc. 

- Viêm phúc mạc do vỡ đại tràng hay viêm phúc mạc do viêm túi thừa đại tràng thủng 

đến muộn. 

- Người bệnh có chống chỉ định gây mê hoặc bệnh lý tim mạch, hô hấp có chống chỉ 

định bơm hơi trong ổ bụng. 

IV. CHUẨN BỊ 

 Người thực hiện. 

- Người thực hiện chuyên khoa tiêu hoá cũng như phẫu thuật nội soi tiêu hoá, ổ bụng. 

- Bác sỹ gây mê hồi sức có kinh nghiệm. 

 Phương tiện: 

- Hệ thống máy và dụng cụ phẫu thuật nôi soi tiêu hoá, ổ bụng (dao siêu âm hoặc 

ligasure, máy cắt nối). 

 Người bệnh: 

- Khám và làm bệnh án trước mổ. 

- Xét nghiệm máu và sinh hoá. 

- Xquang phổi và siêu âm bụng. 

- Nội soi đại tràng, sinh thiết. 

- Soi dạ dày nếu nghi ngờ có tổn thương phối hợp ở dạ dày. 
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- Chuẩn bị đại tràng theo qui định. 

- CTscan ổ bụng đánh giá giai đoạn của ung thư. 

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH. 

 Thực hiện kỹ thuật 

Tư thế: Người bệnh nằm ngửa, người thực hiện và người phụ mổ đứng bên trái, dàn 

máy nội soi bên phải người bệnh. 

Vô cảm: Gây mê nội khí quản, đặt sonde tiểu và sonde dạ dày. 

Kỹ thuật 

CẮT ĐẠI TRÀNG PHẢI NỘI SOI 

- Vị trí trocar: Đặt 4 trocar: 

o 1 trocar 10 ở rốn (camera). 

o 1 trocar 5 mm dưới sườn trái. 

o 1 trocar 5mm ở hố chậu trái. 

o 1 trocar 10mm ở dưới sườn phải. 

- Bàn mổ nghiêng trái 30◦, tư thế Trendelenburg. 

- Bộc lộ động mạch hồi manh tràng. Thắt và cắt động mạch hồi manh đại tràng, tiếp 

tục mở phúc mạc và phẫu tích bó mạch đại tràng phải. Tiếp tục phẫu tích và gỡ dính 

tá tràng và mạc treo đại tràng phải. Thắt và cắt động mạch đại tràng phải.  

- Gỡ dính phúc mạc (mạc Told) bắt đầu từ tiểu khung ngang mức với đoạn cuối hồi 

tràng. 

- Tiếp tục gỡ dính phúc mạc (mạc Told) từ đoạn cuối hồi tràng đến đại tràng góc gan. 

- Hạ đại tràng góc gan (bàn mổ ở tư thế ngược với tư thế Trendelenburg, đầu cao 30, 

nghiêng trái 30◦). Dùng dụng cụ kéo đại tràng lên và đại tràng ngang xuống dưới. Cắt 

dây chằng gan - đại tràng và cầm máu bằng dao điện hoặc clip. 

- Tiếp tục gỡ dính giữa mạc treo đại tràng và tá tràng. 

- Giải phóng đoạn cuối hồi tràng đủ dài để đua ra thành bụng trước (không căng). 

- Rạch 4-6 cm thành bụng trước (ở hố chậu phải hay trên rốn). 

- Đưa đại tràng phải và đoạn cuối hồi tràng ra ngoài ổ bụng. Cắt và nối hồi tràng - đại 

tràng ngang bằng máy hoăc khâu nối. 
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CẮT ĐẠI TRÀNG TRÁI NỘI SOI 

- Vị trí đặt trocar: có thể đặt 4 hoặc 5 trocar. 

o 1 trocar 10-12mm cho ống kính đặt 1cm trên rốn, lệch sang phải. 

o 1 trocar 12mm đặt ở hố chậu phải (dao điện, dao siêu âm, clip, endoGIA…) 

o 1trocar 5mm đặt ở hố chậu trái (để dùng dụng cụ kéo căng mạc told trái, 

mạc nối lớn hay mạc treo đại tràng trái). 

o 1trocar 5mm ở dưới sườn trái (dùng dụng cụ với tay trái người thực hiện) 

o 1 trocar 5mm trên xương mu (hệ thống hút, rửa và để dễ dàng bộc lộ chỗ 

nối đại tràng xích ma - trực tràng). 

- Tư thế bàn mổ: Trendelenburg nghiêng sang phải 100. 

- Đẩy mạc nối lớn lên trên, ruột non sang phải đẻ bộc lộ góc tá hỗng tràng. Xác định 

tĩnh mạch mạc treo tràng dưới. Phẫu tích mạc treo đại tràng trái từ ụ nhô tới góc tá 

hỗng tràng.  

- Giải phóng phần trên và phía trong của mạc Told trái: Sau khi kéo căng tĩnh mạch 

mạc treo tràng trên, mạc told trái được giải phóng ngay trước lá mạc trước thận từ 

phía trong ra ngoài cho tới thành bụng bên dưới tuỵ và cắt sau khi đã clip. 

- Kéo căng mạc treo đại tràng sigma và xác định động mạch mạc treo tràng dưới sau 

đó phẫu tích, kẹp clip và cắt. 

- Giải phóng mạc treo đại tràng sigma: Giải phóng mạc treo đại tràng sigma, niệu quản 

trái và bó mạch sinh dục ở lớp sau. 

- Giải phóng mạc Told trái: Rễ của mạc treo đại tràng ngang ở bên trái được phẫu tích 

và giải phóng ra khỏi bờ dưới tuỵ cho phép vào hậu cung mạc nối. 

- Mở phúc mạc rãnh thành đại tràng trái từ dưới lên trên. 

- Kéo căng mạc nối lớn lên trên và đại tràng ngang xuống dưới để giải phóng mạc nối 

lớn 1/3 trái của đại tràng ngang. Cắt dây chằng lách – đại tràng, cắt dây chằng hoành 

lách và hạ toàn bộ góc đại tràng trái. 

- Phẫu tích 1/3 trên của trực tràng: Sau khi đã giải phóng đại tràng trái và đại tràng 

sigma, kéo căng đại tràng sigma lên trên, mở mạc treo trực tràng ở phía sau và phẫu 

tích mạc treo này cho tới 1/3 trên của trực tràng. Thắt và cắt động mạch trực tràng 

trên (clip). 

- Cắt trực tràng: Cắt ngang trực tràng bằng endoGIA (60mm) qua lỗ trocar 12mm ở hố 

chậu phải. Trực tràng được kéo lên trên và sang trái. Trục của máy cắt phải vuông 

góc với trực tràng. 

- Đưa đại tràng trái đã cắt ra ngoài: Rạch nhỏ thành bụng trên xương mu sau đó cắt 

đại tràng trái và mạc treo đại tràng ở ngoài ổ bụng. 

- Làm đường khâu túi khâu phần đầu máy nối vào đoạn đại tràng còn lại sau đó đưa 

trở lại ổ bụng và khâu lại chỗ mở bụng. 
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- Đặt máy nối: Miệng nối đại tràng - trực tràng được thực hiện bằng máy qua đường 

hậu ôn dưới hướng dẫn của nội soi sau khi kiểm tra kỹ không có xoắn đại tràng. Máy 

nối đưa qua hậu môn và đục thủng đường khâu ở mỏm cắt trực tràng. 

- Thực hiện nối với đầu trên đại tràng và kiểm tra miệng nối bằng cách chỉ thị màu 

xanh hoặc test với khí. 

VI. THEO DÕI  

- Như những trường hợp khâu nối tiêu hoá. 

- Sau mổ cho kháng sinh 5 - 7 ngày. 

- Bồi phụ đủ nước, điện giải, máu, protein. 

VII. TAI BIẾN VÀ XỬ TRÍ 

 Trong mổ 

- Chảy máu trong mổ: Do vết thương mạch máu hay mạc treo nếu không khâu được 

qua nội soi, chuyển mổ mở để cầm máu. 

- Thủng ruột non: Thủng ruột non có thể khâu qua nội soi hoặc đưa ra ngoài ổ bụng 

khâu. 

- Thủng đại tràng: Nếu thủng nhỏ có thể khâu ngay và đưa đường khâu dưới vết mổ. 

Nếu thủng lớn hoặc phức tạp thì nên khâu và đưa đường khâu ra ngoài (trên que). 

 Sau mổ 

- Chảy máu sau mổ nên mổ lại ngay. 

- Viêm phúc mạc sau mổ do bục miệng nối: Mổ lại đưa hai đầu ruột làm hậu môn 

nhân tạo. 

- Áp xe tồn dư: nếu áp xe <5cm có thể chọc hút dưới hướng dẫn siêu âm hoặc tách vết 

mổ, luồn ống dẫn lưu áp xe. Nếu áp xe lớn nên mổ lại làm sạch, dẫn lưu ổ áp xe. 

VIII. TÀI LIỆU THAM KHẢO  

- Quyết định 201/QĐ-BYT ngày 16/01/2014 của Bộ Y tế V/v Ban hành tài liệu “Hướng 

dẫn quy trình kỹ thuật chuyên ngành ngoại khoa – chuyên khoa phẫu thuật tiêu hóa 

và phẫu thuật nội soi” 
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QUY TRÌNH PHẪU THUẬT CẮT ĐOẠN TRỰC TRÀNG NỘI SOI 

I. ĐẠI CƯƠNG 

- Cắt đoạn trực tràng nội soi là phẫu thuật cắt bỏ một đoạn đại tràng xích ma và trực 

tràng cùng mạc treo tương ứng bằng phương pháp mổ nội soi. Lập lại lưu thông 

đường tiêu hóa bằng nối đại tràng trái (đại tràng xuống hoặc đại tràng xích ma) với 

trực tràng còn lại bằng máy nối cơ học. 

II. CHỈ ĐỊNH 

- Thường áp dụng nhất cho các trường hợp ung thư chỗ nối đại tràng sigma và trực 

tràng, ung thư trực tràng đoạn 1/3 trên và 1/3 giữa. 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

- Khối u quá lớn, ung thư đã di căn xa, vào các tạng lân cận, đặc biệt là phúc mạc 

không có khả năng cắt bỏ. 

- Người bệnh già yếu hoặc có các bệnh nặng phối hợp không thể thực hiện được 

phương pháp mổ nội soi (ví dụ như suy tim, suy chức năng hô hấp,…) 

IV. CHUẨN BỊ 

 Người thực hiện:  

- là bác sỹ phẫu thuật chuyên khoa về tiêu hóa và bác sỹ gây mê hồi sức có kinh 

nghiệm. 

 Phương tiện 

- Dàn máy mổ nội soi với các phương tiện chuyên dụng. 

- Bộ dụng cụ mổ mở đại phẫu tiêu hóa. 

- Dụng cụ khâu nối máy (Stapler thẳng cắt ngang trực tràng trong nội soi và stapler 

vòng). 

- Dao cắt đốt siêu âm (dao harmonic). 

 Người bệnh 

- Giải thích cho người bệnh và gia đình biết rõ tình trạng bệnh tại chỗ và tình trạng 

chung của người bệnh, về khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về các tai biến, biến 

chứng, di chứng có thể gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê tê giảm đau, do cơ 

địa của người bệnh. 

- Giải đáp những khúc mắc của người bệnh về bệnh tật, về phẫu thuật,… trong phạm 

vi cho phép. 

- Tối hôm trước ngày phẫu thuật: 

o Thụt tháo sạch phân trong trường hợp bán tắc ruột hay dùng thuốc sổ 

Fleet soda hay Fortrans. 
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o Dùng kháng sinh đường ruột Erythromycin 500mg kết hợp Metronidazole 

250mg. 

o Dùng thuốc an thần như seduxen 5mg X 1 viên, uống lúc 20 giờ. 

- Cạo lông quanh hậu môn: nên thực hiện trên bàn phẫu thuật sau khi gây tê vùng 

hoặc gây mê. 

- Ngày phẫu thuật: nhịn ăn, uống, đi tiểu trước khi lên bàn mổ. 

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 

 Thực hiện kỹ thuật 

- Tư thế: nằm tư thế sản khoa, đặt sonde bàng quang. 

- Vô cảm: gây mê nội khí quản. 

- Người thực hiện: đứng bên phải người bệnh, phụ 1 đứng bên đối diện, phụ 2 đứng 

bên trái Người thực hiện và giữ camera, dụng cụ viên đứng dưới giữa hai chân người 

bệnh. 

Đặt trocar: Thường đặt 4 trocar tại các vị trí như sau 

- Dưới rốn: sử dụng ống camera (trocar 10mm) 

- Hố chậu phải: ngang gai chậu trước trên phải, vào trong 2 khoát ngón tay (trocar 

12mm), sử dụng dao siêu âm, dụng cụ cắt nối trực tràng, … 

- Mạng sườn phải: bờ ngoài cơ thẳng to phải, cách trocar số 2 khoảng 10 cm (trocar 

5mm) dụng cụ thường dùng là dụng cụ cầm nắm ruột 

- Hố chậu trái: (trocar 5mm).  

 

Hình 1: Vị trí các trocars 
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Thăm dò: 

- Đánh giá thương tổn và các tạng trong ổ bụng. Đưa người bệnh về tư thế đầu thấp 

tối đa, nghiêng sang phải. Gạt ruột non lên cao, sang phải để bộc lộ rõ vùng tiểu 

khung và nửa bụng trái. 

Giải phóng đại - trực tràng và cắt đoạn trực tràng: 

- Phẫu tích mạch mạc treo tràng dưới và giải phóng bờ phải đại tràng xich ma - trực 

tràng: xác định rõ động mạch chậu, niệu quản phải, theo ụ nhô đi lên phía mạc treo 

đại tràng xích ma khoảng 5cm sẽ thấy bó mạch mạc treo tràng dưới. Mở bờ phải mạc 

treo đại tràng xích ma – trực tràng (điểm bắt đầu là nơi dự kiến thắt gốc mạch mạc 

treo tràng dưới tới điểm thấp nhất túi cùng Douglas). Phẫu tích giải phóng đại tràng 

xích ma - trực tràng từ trên xuống dưới, từ trước ra sau, từ trái sang phải. Khi bờ 

mạc treo đã khá tự do, nâng lên dễ dàng, tiến hành phẫu tích mạch mạc treo tràng 

dưới. Dùng gạc nhỏ nội soi đẩy tổ chức lỏng lẻo nằm giữa mạc treo ở trên, động 

mạch chậu gốc trái ở dưới cho đến khi nhìn thấy rõ niệu quản trái. Đặt gạc đánh dấu 

vị trí niệu quản trái. Tiếp tục phẫu tích lột trần mạch mạc treo tràng dưới một đoạn 

khoảng 2cm. Thắt gốc mạch bằng buộc chỉ hoặc clip khóa mạch (hemolock) hoặc dao 

hàn mạch. Nên cắt mạch sau để dễ dàng cho việc phẫu tích mạc treo (có tác dụng 

nâng mạc treo lên). 

 

Hình 2: Phẫu tích ĐM mạc treo tràng dưới và di động ĐT sigma 

- Phẫu tích giải phóng mạc treo trực tràng phía sau: phẫu tích giải phóng mạc treo trực 

tràng đúng lớp vô mạch nằm giữa cân sau mạc treo trực tràng và mặt trước xương 

cùng cụt. Không phẫu tích quá thô bạo, tránh thương tổn rách tĩnh mạch trước 

xương cùng, rất khó cầm máu. Tùy theo cắt toàn bộ hay một phần mạc treo trực 

tràng mà phẫu tích đến đoạn trực tràng tương ứng. Trong trường hợp cần cắt toàn 

bộ mạc treo trực tràng thì phẫu tích đến mặt trên khối cơ nâng, sát lớp cơ vòng hậu 

môn. 
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- Phẫu tích giải phóng đại tràng trái: dùng dao điện hoặc dao siêu âm giải phóng đại 

tràng xích ma khỏi phúc mạc thành bên trái. Tiếp tục phẫu tích lên cao giải phóng đại 

tràng trái, đại tràng góc lách. Ước lượng đoạn đại tràng trái đã đủ dài để đưa xuống 

nối với trực tràng thì dừng lại. 

- Phẫu tích bờ trái đại tràng xích ma – trực tràng: từ hố chậu trái tìm gạc đánh dấu vị 

trí niệu quản trái, mở mạc treo đại tràng xich ma để lộ ra khoang phía sau trực tràng. 

Người phụ 1 dùng panh (qua lỗ trocar số 5) luồn qua khe mở mạc treo đưa xuống 

dưới ở phía sau, bờ trái trực tràng để bộc lộ rõ một màng mỏng phúc mạc bên trái 

trực tràng. Dùng dao điện hoặc dao siêu âm cắt lá phúc mạc bờ trái trực tràng. 

- Phẫu tích mặt trước trực tràng khỏi bàng quang, tuyến tiền liệt, hai túi tinh ở nam 

(tử cung, âm đạo ở nữ) vừa đủ để cắt dưới u ít nhất 2 cm. 

- Phẫu tích hai cánh bên trực tràng. Kết thúc thì mổ này, trực tràng đã hoàn toàn tự do 

khỏi phúc mạc và các thành phần treo giữ ở tiểu khung. 

- Cắt đoạn trực tràng: 

o Xác định điểm cắt trực tràng dưới u ít nhất 4cm, phẫu tích cắt mạc treo 

trực tràng khỏi thành trực tràng một đoạn khoảng 2cm, để lộ hoàn toàn 

lớp cơ. 

o Dùng máy cắt đưa qua lỗ trocar 2, sử lưỡi dao 60 cm cắt trực tràng. Kiểm 

tra diện cắt, có thể phải dùng 2 lưỡi cắt. 

- Kết thúc phần phẫu tích bằng nội soi. 

 

Hình 2: Phẫu tích hạ đại tràng góc lách và cắt ngang trực tràng bằng stapler 

Mở bụng cắt đoạn đại trực tràng: 

- Mở nhỏ ổ bụng ở hố chậu trái, nên tận dụng lỗ mở trocar số 4, rạch da đủ rộng để có 

thể lấy khối u trực tràng dễ dàng khỏi ổ bụng. Nên sử dụng đường rạch ngang. Bọc 

chỗ mở bụng, dùng panh Babcock đưa đoạn đại trực tràng đã phẫu tích ra khỏi ổ 

bụng, cũng có thể mổ hở đường dọc nhỏ ngay trocar rốn. 

- Xác định vị trí đại tràng xích ma sẽ cắt bỏ sao cho đảm bảo một số yếu tố: lấy đi hết 

tổ chức u, bao gồm cả các hạch vệ tinh trên mạc treo; mạch nuôi dưỡng tốt; đủ dài 

để làm miệng nối không căng. 
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- Cắt đoạn đại tràng xích ma đã lựa chọn. Khâu đặt dụng cụ cắt nối.Có thể làm miệng 

nối đại - trực tràng tận - tận hoặc tận - bên. 

- Đóng thành bụng. 

Trong quá trình thực hiện qui trình trên, người phụ 1 rửa mỏm trực tràng qua đường 

hậu môn bằng nước muối, dung dịch betadine. 

Lập lại lưu thông đường tiêu hóa: 

- Trở lại trường mổ ổ bụng qua camera nội soi. Phụ 1 đưa máy nối qua hậu môn tới 

mỏm trực tràng, nhìn rõ vòng cắt dự kiến tại vị trí tốt nhất. Mở máy đẩy đinh nhọn 

qua thành trực tràng. 

- Khớp nối giữa đại tràng xích ma với trực tràng. Kiểm tra đại tràng nằm đúng chiều, 

không căng, mạc treo không xoắn, bấm máy, tháo máy đúng yêu cầu kỹ thuật.  

Kiểm tra hai đầu cắt trên máy. 

- Kiểm tra miệng nối. Có thể khâu lại mạc treo – phúc mạc tiểu khung. 

- Đặt dẫn lưu tiểu khung qua nội soi, rút và đóng các lỗ trocar. 

 

Hình 3: Chuẩn bị miệng nối và tái tập lưu thông ruột bằng máy nối vòng 

VI. THEO DÕI 

- Theo dõi như mọi trường hợp phẫu thuật đường tiêu hóa nói chung. 

- Sau phẫu thuật phối hợp 2 loại kháng sinh từ 5 đến 7 ngày, bồi phụ đủ nước - điện 

giải, năng lượng hàng ngày. Chú { bù đủ albumine, protein máu. 
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VII. TAI BIẾN VÀ XỬ TRI 

 Trong phẫu thuật 

- Chảy máu: nếu không cầm được bằng nội soi, nên chuyển mổ mở. 

- Miệng nối không kín: thường phải chuyển mổ mở kiểm tra và xử trí theo tình huống 

cụ thể. 

- Tổn thương cơ quan khác: xử trí tùy thương tổn. 

 Sau phẫu thuật 

- Chảy máu: chảy máu trong ổ bụng, cần theo dõi sát, cần thiết phải phẫu thuật lại 

ngay qua nội soi hoặc mổ mở. Chảy máu miệng nối, soi trực tràng kiểm tra. Thường 

chỉ cần đặt miếng gạc ép vào miệng nối. Nếu máu chảy thành tia, cần can thiệp cầm 

máu. 

- Bục miệng nối: phẫu thuật lại đóng đầu dưới, đưa đầu ruột trên ra ngoài. Có thể giữ 

nguyên miệng nối và làm hậu môn nhân tạo dẫn lưu toàn bộ phía trên. 

- Tắc ruột sau mổ: kiểm tra xem do dãn ruột cơ năng hay tắc ruột cơ học. Nếu do 

nguyên nhân cơ học phải mổ kiểm tra và xử trí nguyên nhân. 

- Áp xe tồn dư trong ổ bụng: nếu ổ áp xe khu trú, dẫn lưu dưới siêu âm. Áp xe nằm 

giữa các quai ruột, cần phẫu thuật lại làm sạch và dẫn lưu ổ bụng. 

VIII. TÀI LIỆU THAM KHẢO  

- Quyết định 201/QĐ-BYT ngày 16/01/2014 của Bộ Y tế V/v Ban hành tài liệu “Hướng 

dẫn quy trình kỹ thuật chuyên ngành ngoại khoa – chuyên khoa phẫu thuật tiêu hóa 

và phẫu thuật nội soi” 
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QUY TRÌNH PHẪU THUẬT NỘI SOI CẮT CỤT TRỰC TRÀNG 

ĐƯỜNG BỤNG - TẦNG SINH MÔN 

I. ĐẠI CƯƠNG 

- Phẫu thuật nội soi cắt cụt trực tràng đường bụng tầng sinh môn là phẫu thuật cắt bỏ 

một đoạn đại tràng xích-ma và toàn bộ trực tràng ống hậu môn cùng mạc treo tương 

ứng Đưa đại tràng xích-ma ra thành bụng làm hậu môn nhân tạo vĩnh viễn sử dụng 

đường mổ nội soi ở bụng đường và đường tầng sinh môn. 

II. CHỈ ĐỊNH 

- Thường áp dụng nhất cho các trường hợp ung thư trực tràng đoạn 1 phần 3 dưới. 

- Một số trường hợp khác như khối u ở tiểu khung, viêm trực tràng chảy máu do tia 

xạ…  

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

- Thể trạng người bệnh quá yếu cần hồi sức tích cực trước phẫu thuật. 

- Người bệnh già yếu có các bệnh nặng phối hợp. 

- Ung thư đã di căn xa vào các tạng lân cận đặc biệt là di căn phúc mạc không có khả 

năng cắt bỏ hoàn toàn. 

IV. CHUẨN BỊ 

 Người thực hiện  

- Bác sĩ ngoại khoa tiêu hóa và bác sỹ gây mê hồi sức có kinh nghiệm. 

 Phương tiện phẫu thuật  

- Bộ đại phẫu tiêu hóa, bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi cơ bản kết hợp với dao siêu âm 

Harmonic. 

 Người bệnh  

- Bệnh nhân được sử dụng kháng sinh đường ruột một ngày trước phẫu thuật   

- Bệnh nhân được súc rửa ruột một ngày trước khi phẫu thuật. 

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 

 Tư thế bệnh nhân:  

- Tư thế sản phụ khoa, đặt sonde bàng quang. 

 Vô cảm 

- Gây mê nội khí quản 

- Có thể hổ trợ tê ngoài màng cứng giảm đau sau mổ. 
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 Kỹ thuật 

- Mổ nội soi . Vào bụng 4 trocar,  

o Trocar 10mm ở rốn 

o Trocar 10mm hoặc 12mm hố chậu p 

o Trocar 5mm ở vị trí giao nhau giữa đường trung đòn P và đường ngang rốn 

o Trocar 5mm còn lại nằm đối diện với trocar 5mm bên P 

- Thăm dò đánh giá thương tổn và toàn bộ ổ bụng. 

- Thì bụng:  

o Xác định vị trí ụ nhô, sau đó tiến hành mở phúc mạc bên bờ P mạc treo trực 

tràng từ ụ nhô lên trên dọc theo động mạch chủ bụng, phẫu tích thấy rõ động 

mạch mạc treo tràng dưới xuất phát từ động mạch chủ bụng, tiến hành kẹp 

cắt động mạch mạc treo tràng dưới tận gốc bằng Hemolock 5mm hoặc 10mm, 

lấy hết nhóm hạch dọc theo mạch máu này, tiến hành phẫu tích kẹp cắt tĩnh 

mạch mạc treo tràng dưới tận gốc bằng Hemolock 5mm hoặc 10mm, phẫu 

tích tận gốc mạc treo đại tràng sigma từ phải sang trái thấy rõ niệu quản trái 

và bó mạch sinh dục trái, sau đó phẫu tích xuống dưới mạc treo trực tràng, 

diện phẫu tích đi vào đúng khoang vô mạch giữa mạc treo trực tràng và mặt 

trước xương cùng cụt, trong quá trình phẫu tích thấy rõ niệu quản trái và 

động mạch chậu trái. Phẫu tích đến cơ nâng sát lớp cơ vòng hậu môn di động 

toàn bộ mạc treo trực tràng. 

o Tiến hành phẫu tích bờ trái mạc treo đại tràng sigma và trực tràng, bờ này chỉ 

còn lá phúc mạc nên phẫu tích khá dễ dàng, phẫu tích hai thành bên trực 

tràng thấy rõ túi tinh ở nam, phẫu tích vòng ra phía trước trực tràng (nơi nếp 

phúc mạc giữa trực tràng và bàng quang ở nam, giữa trực tràng và âm đạo ở 

nữ), phẫu tích phía trước trực tràng xuống dưới qua lớp cân Denon thấy rõ 

tiền liệt tuyến ở nam. 

o Sau khi phẫu tích cả 4 mặt trực tràng đến lớp cơ nâng thì dừng lại. 

o Rạch da hình tròn trên thành bụng nơi hố chậu trái, cắt cân cơ chéo bụng, cơ 

ngang bụng, vào bụng phía ngoài phuc mạc, đưa đoạn đại tràng sigma ra 

ngoài cắt ngang đại tràng sigma, cột đầu dưới đưa trở vào ổ bụng, đầu trên 

làm hậu môn nhân tạo ngoài phúc mạc. 

- Thì tầng sinh môn 

o Rạch da quanh hậu môn phía ngoài cơ thắt. Phẫu tích giải phóng ống hậu môn 

ở hai thành bên, thành trước và sau, dùng ngón tay xác định dây chằng hậu 

môn - cụt ở mặt sau, cắt dây chằng này đi vào ổ bụng từ mặt sau, sau đó mở 

rộng sang hai mặt bên, có thể lấy đoạn đại tràng đã cắt ra ngoài sau đó tiếp 

tục phẫu tích hai bên và ra phía trước cho đến khi kéo toàn bộ đoạn đại trực 

tràng ra ngoài qua ngõ tầng sinh môn. 

o Kiểm tra cầm máu kỹ, đặt dẫn lưu khâu lại vết mổ tầng sinh môn, nếu cần có 

thể nhét gạc ở tầng sinh môn. 
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o Tiến hành nội soi ổ bụng khâu lại phúc mạc chậu (trường hợp phúc mạc chậu 

không đủ để khâu thì có thể không cần khâu, cần tránh khâu mà còn lỗ hở ở 

phúc mạc có thể gây tắc ruột nếu có một đoạn ruột bị rớt vào lỗ hở. 

o Đóng bụng 2 lớp hoặc 3 lớp. 

o Làm hậu môn nhân tạo đại tràng xích ma ở hố chậu trái 

- Nếu khối u quá chỉ định phẫu thuật nội soi thì tiến hành mổ hở, các bước tiến hành 

phẫu tích tương tự như mổ nội soi. 

VI. THEO DÕI 

- Theo dõi tình trạng toàn thân và tại vùng phẫu thuật:  

o Mạch, huyết áp, nhịp thở, nhiệt độ, tri giác 

o Theo dõi tại vết mổ: chảy máu, chảy dịch, đau. 

o Khi phẫu thuật bằng gây tê tủy sống, người bệnh thường bí đái trong ngày 

đầu, có thể phải đặt sonde bàng quang. 

- Dùng thuốc giảm đau, kháng sinh nếu cần; thuốc nhuận tràng, thuốc an thần buổi 

tối. Thường truyền dịch 500-1000ml sau mổ. 

- Cho người bệnh ăn nhẹ, tập vận động sớm. 

- Săn sóc vết mổ: thay băng hàng ngày, khi có hiện tượng bất thường như chảy máu, 

thấm dịch nhiều phải kiểm tra vết mổ. Ngâm hậu môn trong nước ấm trong một số 

phẫu thuật theo chỉ định của bác sỹ phẫu thuật. 

VII. TAI BIẾN VÀ XỬ TRÍ  

- Bí đái: thông đái, chú { vô khuẩn. 

- Chảy máu: thay băng kiểm tra. Nếu cần thiết phải cầm máu. 

- Đau tại vết mổ: dùng thuốc giảm đau toàn thân hoặc tai chỗ.  
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QUY TRÌNH PHẪU THUẬT CẮT TRĨ   

BẰNG PHƯƠNG PHÁP LONGO 

I. ĐẠI CƯƠNG 

- Trĩ là bệnh tương đối thường gặp trong chuyên khoa Ngoại tổng quát. Có nhiều 

phương pháp phẫu thuật điều trị cho bệnh Trĩ đã được áp dụng trong thực hành lâm 

sàng.  

- Phẫu thuật Longo là một bước tiến lớn trong điều trị bệnh Trĩ nhằm giúp giảm đau, 

hồi phục sớm sau phẫu thuật. 

II. CHỈ ĐỊNH:  

- Trĩ nội độ 3, độ 4. 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

- Các chống chỉ định nói chung của bệnh trĩ; đặc biệt là các trường hợp trĩ triệu chứng 

do tăng áp lực tĩnh mạch cửa trong bệnh l{ Xơ gan. 

IV. CHUẨN BỊ 

 Người thực hiện:  

- Bác sĩ chuyên khoa Ngoại tổng quát; đã được đào tạo về kỹ thuật Longo. 

 Phương tiện:  

- Máy cắt trĩ PPH 

 Người bệnh 

- Được khám lâm sàng cẩn thận để xác định bệnh. 

- Nội soi trực tràng. 

- Xét nghiệm tiền phẫu. 

- Các cận lâm sàng chuyên biệt đối với bệnh nhân lớn tuổi, có bệnh lý nội khoa đi kèm. 

- Thụt tháo nhẹ trực tràng (thường sử dụng Norgalax, Fleet enema…) 

- Vệ sinh vùng tầng sinh môn. 

 Hồ sơ bệnh án 

- Hoàn thành các thủ tục hành chính theo quy định. Người bệnh và gia đình ghi hồ sơ 

như đã nêu ở mục 3 trên đây (ghi rõ đã được giải thích rõ ràng và hiểu về những 

điều bác sỹ giải thích nêu trên). 

- Hoàn thiện đầy đủ các bước khám lâm sàng, nội soi trực tràng (có thể nội soi đại 

tràng trong những trường hợp cần thiết) để có chẩn đoán xác định bệnh Trĩ. 
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- Đánh giá tình trạng toàn thân như tuổi, cơ địa, những bệnh mãn tính nặng phối hợp 

có ảnh hưởng tới cuộc phẫu thuật, trong thời kz hậu phẫu. Đánh giá khả năng phẫu 

thuật để chuẩn bị cho cuộc mổ diễn ra an toàn và hiệu quả nhất. 

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 

 Thực hiện kỹ thuật 

Vô cảm: tê tủy sống 

Kỹ thuật: 

- Nong hậu môn. 

- Đặt CAD 33, khâu cố định CAD. 

- Khâu mũi túi theo chu vi thành trực tràng (cách đường lược 3-4cm). 

- Đặt máy PPH, cột đường khâu ngay trên đe. 

- Vặn tay quay cho đe tiếp cận búa. 

- Bấm máy. 

- Khâu cầm máu (nếu cần) 

VI. THEO DÕI 

 Thời kỳ hậu phẫu 

- Chảy máu sau phẫu thuật. 

- Bí tiểu 

- Nhiễm trùng tầng sinh môn 

 Sau thời kỳ hậu phẫu 

- Hẹp hậu môn sau phẫu thuật. (1.9%) 

- Đi cầu mất tự chủ 

VII. TAI BIẾN VÀ XỬ TRÍ 

- Chảy máu: thường do vết thương để mở, nên người bệnh đại tiện có dính ít máu. 

Nếu mức độ chảy máu nhiều, không tự cầm cần kiểm tra lại vết mổ để cầm máu 

bằng đốt điện hay khâu. 

- Bí đái: thường gặp sau gây tê tủy sống, hoặc do người bệnh đau nhiều cũng gây khó 

tiểu tiện. Nếu cần thiết phải đặt ống thông bàng quang. 

- Hẹp hậu môn: hướng dẫn nong hậu môn. 

- Mất tự chủ: trong vòng 30 ngày sau mổ do người bệnh sợ đi ngoài làm ứ đọng phân 

trong lòng trực tràng, gây kích thích đại tiện. Vì vậy cần động viên người bệnh đi 

ngoài sớm, dùng nhuận tràng, hoặc phải thụt tháo. 
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QUY TRÌNH PHẪU THUẬT CẮT TRĨ BẰNG PHƯƠNG PHÁP SIANT 

MARK (MILIGAN - MORGAN) 

I. ĐẠI CƯƠNG 

- Phẫu thuật cắt bỏ từng búi riêng rẽ, điều trị bệnh trĩ ở mức độ nặng hoặc đã dùng 

các phương pháp nội khoa, điều trị thủ thuật thất bại. Phẫu thuật cắt trĩ cần giữ lại 

các cầu da niêm mạc vừa đủ để tránh hẹp hậu môn, đại tiện mất tự chủ sau mổ. 

II. CHỈ ĐỊNH 

- Trĩ độ 3, độ 4, trĩ sa tắc mạch. 

- Trĩ nội đã được điều trị bằng các phương pháp khác thất bại còn sa và chảy máu. 

- Trĩ kèm các bệnh cần phẫu thuật khác ở hậu môn: nứt kẽ, rò,… 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

- Chống chỉ định chung của can thiệp ngoại khoa. 

- Viêm nhiễm hậu môn (áp xe cạnh hậu môn). 

- Bệnh lý u ác tính vùng hậu môn trực tràng. 

IV. CHUẨN BỊ 

 Người thực hiện:  

- Bác sĩ chuyên khoa ngoại. 

 Phương tiện:  

- Bộ dụng cụ phẫu thuật căn bản và dao dốt điện. 

 Người bệnh:  

- Người bệnh được giải thích rõ về phương pháp điều trị, tai biến, biến chứng và  

ký cam kết đồng ý phẫu thuật theo mẫu. 

- Bơm hậu môn Fleet Enema 133ml trước phẫu thuật. 

 Hồ Sơ Bệnh Án 

- Xét nghiệm tiền phẫu căn bản. 

- Nội soi trực tràng. 

- Khám tiền mê. 

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 

 Thực hiện kỹ thuật 

Vô cảm: Tê tủy sống. 

Kỹ thuật 
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- Nong hậu môn, bộc lộ các búi trĩ. Đặt panh tại 3 vị trí: 3h, 8h, 11h; theo hàng: ở mép 

hậu môn, trên đường lược và gốc búi trĩ tạo nên tam giác trình bày. 

- Phẫu tích cắt từng búi trĩ: phẫu tích bóc tách búi trĩ từ da tới niêm mạc hậu môn trực 

tràng khỏi lớp cơ tròn trong tới gốc búi trĩ (cắt dây chằng Parks). Khâu thắt gốc búi trĩ 

bằng chỉ chậm tiêu 2.0. Thực hiện tương tự với các búi trĩ ở các vị trí còn lại. Sau khi 

thắt gốc 3 búi trĩ chính, kiểm tra lại vết mổ, cầm máu bằng đốt điện. Cắt các búi trĩ, 

để mỏm cụt dài khoảng 5mm. 

- Lấy các búi trĩ phụ dưới các cầu niêm mạc. Sửa lại các cầu da niêm mạc cho cân đối, 

đều đặn. 

- Kiểm tra lại vết mổ: cầm máu tốt, ống hậu môn không bị hẹp (đút lọt dễ dàng ngón 

trỏ). Có thể đặt một miếng gạc có chất bôi trơn với betadine. Băng ép hậu môn. 

VI. THEO DÕI 

 thời kỳ hậu phẫu 

- Thuốc giảm đau ngày đầu dùng đường tiêm, từ ngày thứ 2 dùng đường uống. Có thể 

uống thêm thuốc nhuận tràng. Bắt đầu ăn trở lại sau mổ 12 giờ. 

- Săn sóc tại chỗ: ngâm rửa hậu môn vào chậu nước ấm pha thuốc tím hoặc dung dịch 

sát trùng nhẹ 2-3 lần/ngày. 

 sau thời kỳ hậu phẫu 

- Tái khám sau 02 tuần. 

VII. TAI BIẾN VÀ XỬ TRÍ 

- Chảy máu: thường do vết thương để mở, nên người bệnh đại tiện có dính ít máu. 

Nếu mức độ chảy máu nhiều, không tự cầm cần kiểm tra lại vết mổ để cầm máu 

bằng đốt điện hay khâu. 

- Bí đái: thường gặp sau gây tê tủy sống, hoặc do người bệnh đau nhiều cũng gây khó 

tiểu tiện. Nếu cần thiết phải đặt ống thông bàng quang. 

- Hẹp hậu môn: hướng dẫn nong hậu môn. 

- Đi ngoài mất tự chủ: trong vòng 30 ngày sau mổ do người bệnh sợ đi ngoài làm ứ 

đọng phân trong lòng trực tràng, gây kích thích đại tiện. Vì vậy cần động viên người 

bệnh đi ngoài sớm, dùng nhuận tràng, hoặc phải thụt tháo. 
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QUY TRÌNH PHẪU THUẬT RÒ HẬU MÔN 

I. ĐẠI CƯƠNG 

- Rò hậu môn là bệnh thường gặp của vùng hậu môn trực tràng. Nguồn gốc của nhiễm 

khuẩn bắt nguồn từ viêm các tuyến Hermann và Desfosses. Từ đây nhiễm trùng lan 

tỏa tới các khoang quanh hậu môn trực tràng. Tạo ra các thể áp xe khác nhau. Nếu 

không được chẩn đoán điều trị kịp thời, áp xe sẽ lan rộng phá hủy hệ thống cơ thắt, 

hoặc tự vỡ ra ngoài tạo nên các đường rò. Bài này không đề cập các loại rò do các 

nguyên nhân khác như bệnh Crohn, ung thư thể chế nhày, bệnh Verneuil, hay rò ruột 

từ trên cao… 

II. CHỈ ĐỊNH 

- Rò hậu môn là bệnh lý ngoại khoa, cần được chỉ định phẫu thuật. Kháng sinh không 

có tác dụng điều trị khỏi bệnh. 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

- Chống chỉ định chung của can thiệp ngoại khoa. 

IV. CHUẨN BỊ 

 Người thực hiện:  

- Người thực hiện tiêu hóa hay ngoại chung được đào tạo chuyên sâu hoặc có chứng 

chỉ về phẫu thuật vùng hậu môn trực tràng - tầng sinh môn. 

 Phương tiện : 

- Đèn chiếu sáng tốt, ánh sáng lạnh. 

- Bộ dụng cụ phẫu thuật hậu môn: có ống soi hậu môn, van hậu môn, que thăm dò, 

dao điện, máy hút, panh, kéo, kẹp phẫu tích,… 

- Các loại chỉ khâu, thuốc bôi trơn (vaselin), oxy già, xanh metylen,… 

- Bàn phẫu thuật: thường đặt được người bệnh tư thế phụ khoa, bàn có thể xoay 

được các tư thế. 

- Bàn để dụng cụ: nên có 2 bàn (bàn để dụng cụ chung và bàn để dụng cụ cần thiết 

trong khi mổ đặt trước mặt người thực hiện 50x30cm). 

 Người bệnh 

- Giải thích cho người bệnh và gia đình biết rõ tình trạng bệnh tại chỗ và tình trạng 

chung của người bệnh, về khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về các tai biến, biến 

chứng, di chứng có thể gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê tê giảm đau, do cơ 

địa của người bệnh. 

- Giải đáp những khúc mắc của người bệnh về bệnh tật, về phẫu thuật,… trong phạm 

vi cho phép. 
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- Tối hôm trước ngày phẫu thuật:  

o Thụt tháo sạch phân, có thể thụt thuốc tẩy như Fleet,… Không cần tẩy sạch 

như phẫu thuật đại trực tràng. 

o Dùng thuốc an thần như seduxen 5mg x 1 viên, uống lúc 20 giờ. 

o Cạo lông quanh hậu môn: nên thực hiện trên bàn phẫu thuật sau khi gây 

tê vùng hoặc gây mê. 

- Ngày phẫu thuật: nhịn ăn, uống, đi tiểu trước khi lên bàn mổ. 

 Hồ sơ bệnh án 

- Hoàn thành các thủ tục hành chính theo quy định. Người bệnh và gia đình ghi hồ sơ 

như đã nêu ở mục 3 trên đây (ghi rõ đã được giải thích rõ ràng và hiểu về những 

điều bác sỹ giải thích nêu trên). 

- Xác định bệnh (tùy thuộc các phương tiện, cơ sở y tế) 

- Hoàn thiện đầy đủ các bước khám lâm sàng, cận lâm sàng cần thiết để có chẩn đoán.  

- Đánh giá tình trạng toàn thân như tuổi, cơ địa, những bệnh mãn tính nặng phối hợp 

có ảnh hưởng tới cuộc phẫu thuật, trong thời kz hậu phẫu.  

- Đánh giá khả năng phẫu thuật để chuẩn bị cho cuộc mổ diễn ra an toàn và hiệu quả 

nhất. 

- Đối với các thủ thuật đơn giản hơn (ví dụ lấy máu cục do trĩ tắc mạch, người bệnh có 

thể thực hiện thủ thuật và ra về ngay trong ngày. Hay người bệnh phải mổ cấp cứu 

như áp xe cạnh hậu môn) thì các bước chuẩn bị có thể rút gọn đơn giản hơn, phù 

hợp với từng trường hợp cụ thể. 

- Nếu tại cơ sở y tế có các phương tiện chẩn đoán, hai phương tiện chẩn đoán hình 

ảnh (siêu âm đầu dò trực tràng và cộng hưởng từ) có tác dụng tốt trong chẩn đoán ổ 

áp xe, đường rò, lỗ trong và liên quan với hệ thống cơ thắt hậu môn.  

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 

 Tư thế:  

- Người bệnh nằm ngửa ở tư thế phụ khoa hay nằm sấp đặt gối dưới bụng để bộc lộ rõ 

vùng hậu môn – trực tràng. 

 Vô cảm: 

- Tùy theo loại thủ thuật, phẫu thuật có thể lựa chọn các hình thức gây tê tại chỗ, 

châm tê, gây tê vùng, gây mê nội khí quản hay tĩnh mạch. 

  



 

41 
 

 Kỹ thuật 

Nguyên tắc kỹ thuật:  

- Bảo tồn tối đa cấu trúc giải phẫu và chức năng sinh l{ của hệ thống cơ thắt hậu môn 

để bảo đảm chức năng tự chủ của ống hậu môn. 

- Không tạo ra các sẹo làm biến dạng vùng tầng sinh môn, ống hậu môn trực tràng gây 

đau và ảnh hưởng tới chức năng đại tiện. 

- Tìm thấy và giải quyết được lỗ trong (lỗ nguyên phát). 

Cụ thể:  

i. Đánh giá thương tổn:  

- Nong hậu môn. 

- Thăm trực tràng đánh giá sơ bộ khối áp xe, đường rò, tương quan giữa đường rò và 

cơ thắt hậu môn. 

- Bơm hơi hoặc oxy già từ lỗ ngoài, quan sát đường lược, tìm khí đi vào lỗ trong, có 

thể bơm xanh methylen. 

- Nếu xác định được lỗ trong, phẫu tích lấy đường rò từ lỗ ngoài. 

- Cầm máu, để ngỏ đường mở rò. 

- Băng vết mổ mỡ với dung dịch betadine. 

- Lấy mủ cấy vi khuẩn và làm kháng sinh đồ. 

- Gửi bệnh phẩm xét nghiệm giải phẫu bệnh. 

ii. Một số loại rò phức tạp:  

- Rò liên cơ thắt: mở cơ tròn trong dẫn lưu trực tiếp vào lòng trực tràng. Đường rạch 

nên kéo dài ra ngoài da để có tác dụng dẫn lưu tốt, tránh ứ đọng mủ ở chỗ sâu, phần 

thấp. 

- Rò hình móng ngựa: đây là loại rò phức tạp, phẫu thuật thường phải làm nhiều thì 

để tránh đường rạch quá rộng tạo ra sẹo xấu, gây đau, hẹp hậu môn nếu việc thay 

băng săn sóc vết thương không tốt. 

- Rò kép: đây là loại rò có 2 lỗ nguyên phát tạo 2 đường rò độc lập. Vì vậy khi giải 

quyết bệnh sẽ phải cắt vòng cơ thắt ở 2 nơi nguy cơ làm yếu cơ thắt gây đại tiện 

không tự chủ. Do vậy về nguyên tắc chỉ được mở cơ tròn 2 nơi khi cả 2 đường rò đều 

ở nông, xuyên cơ thắt phần thấp. Nếu một trong 2 đường rò xuyên cơ thắt cao thì 

phải phẫu thuật nhiều thì. 

- Rò hình chữ Y: đây là thể rò có 1 lỗ trong, 2 lỗ ngoài nối với nhau tạo hình chữ Y hay 

chữ V. Cần có siêu âm đầu dò trực tràng đánh giá trước tránh nhầm với thể rò kép 

nêu trên. 

- Rò xuyên cơ thắt cao hay rò trên cơ thắt: cần phẫu thuật nhiều thì để bảo toàn cơ 

thắt. 
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iii. Giải quyết lỗ trong:  

- Giải quyết lỗ trong là một trong những nguyên tắc để điều trị bệnh rò hậu môn. 

Trong trường hợp có định hướng của siêu âm và tìm thấy lỗ trong, đường rò không 

xuyên cao, không phức tạp, có thể giải quyết một thì. Thường dùng phẫu thuật mở 

ngỏ. Một số phương pháp khác có thể áp dụng: lấy đường rò sau đó đóng kín lỗ 

trong bằng cách khâu trực tiếp, hạ niêm mạc trực tràng hoặc bơm keo sinh học vào 

đường rò. Các biện pháp này chỉ nên áp dụng cho đường rò chủ yếu tổ chức viêm xơ, 

không có áp xe hay hoại tử lan rộng. 

VI. THEO DÕI: 

- Theo dõi tình trạng toàn thân và tại vùng phẫu thuật:  

o Mạch, huyết áp, nhịp thở, nhiệt độ, tri giác. 

o Theo dõi tại vết mổ: chảy máu, chảy dịch, đau. 

o Khi phẫu thuật bằng gây tê tủy sống, người bệnh thường bí đái trong ngày 

đầu, có thể phải đặt sonde bàng quang. 

- Dùng thuốc giảm đau, kháng sinh nếu cần; thuốc nhuận tràng, thuốc an thần buổi 

tối. Thường truyền dịch 500-1000ml sau mổ. 

- Cho người bệnh ăn nhẹ, tập vận động sớm. 

- Săn sóc vết mổ: 

o Thay băng hàng ngày, khi có hiện tượng bất thường như chảy máu, thấm 

dịch nhiều phải kiểm tra vết mổ. Ngâm hậu môn trong nước ấm trong một 

số phẫu thuật theo chỉ định của bác sỹ phẫu thuật. 

o Ngâm hậu môn 2-3 lần/ngày, dùng nước ấm, có thể pha loãng với dung 

dịch betadine. 

o Thay băng 2 lần/ngày với các dung dịch sát khuẩn sao cho vết thương liền 

từ sâu ra nông, tránh khép miệng sớm vết thương. 

VII. TAI BIẾN VÀ XỬ TRÍ 

 Đau sau mổ:  

- Thông thường người bệnh đau ít. Dùng thuốc giảm đau paracetamol, ngâm hậu môn 

nước ấm cũng là biện pháp giảm đau tốt. 

 Chảy máu:  

- Tùy mức độ, có thể băng ép hoặc đốt điện, khâu cầm máu. 

 Trường hợp nhiễm trùng nặng, toàn trạng người bệnh kém, suy kiệt cần điều 

trị tích cực:  

- Ngâm rửa sạch tại chỗ, kháng sinh toàn thân mạnh, nâng cao thể trạng, chữa các 

bệnh phối hợp. 
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VIII. TÀI LIỆU THAM KHẢO  

- Luật khám chữa bệnh (Bộ Y tế): số 40/2009/QH12 ngày 23/11/2009; 

- Quyết định số 3983/QĐ-BYT về việc ban hành tài liệu “Hướng dẫn quy trình kỹ thuật 

bệnh viện” ngày 03/10/2014; 

- Quy chế bệnh viện : số 1895/1997/BYT – QD  ngày 19/09/1997; 

- Quy chế hoạt động Khoa Ngoại Tổng Quát 4 - Bệnh viện Bình Dân. 
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QUY TRÌNH PHẪU THUẬT NỘI SOI NGOÀI PHÚC MẠC TRONG 

ĐIỀU TRỊ THOÁT VỊ BẸN 

I. ĐẠI CƯƠNG 

- Thoát vị bẹn gián tiếp là thoát vị bên ngoài bó mạch thượng vị dưới. Liên quan đến 

bẩm sinh do còn tồn tại ống phúc tinh mạc, một số khác do sự yếu đi của thành ống 

bẹn. Thoát vị bẹn trực tiếp là thoát vị phía trong bó mạch thượng vị dưới. Thoát vị do 

sự yếu đi của tam giác Hesselbach tại thành sau trong của ống. 

- Trong phẫu thuật nội soi, có hai cách tiếp cận khoang tiền phúc mạc là qua ngã bụng 

(TAPP) hoặc ngã ngoài phúc mạc (TEP).Trong kỹ thuật TEP, phẫu thuật viên sẽ đi vào 

khoang ngay phía sau cơ thẳng bụng. Đây là vùng vô mạch nên ít gây chảy máu. 

Mảnh ghép được đặt vào khoang này che phủ vùng thoát vị. 

- Ưu điểm của TEP không gây căng vùng mô tái tạo, ít đau sau mổ, thời gian hồi phục 

nhanh hơn, ít tai biến và biến chứng, sẹo mổ nhỏ, tính thẩm mỹ cao. Đặc biệt, có thể 

mổ thoát vị hai bên cùng một lúc mà không cần phải tiến hành thêm đường mổ khác. 

Việc tiếp cận thành bẹn từ phía sau nên phẫu thuật nội soi có thể tránh được những 

khó khăn khi phẫu tích thoát vị tái phát. Do không phải đi vào ổ bụng, nên tránh 

được các tai biến tổn thương nội tạng, mạch máu, bàng quang và thoát vị qua lỗ đặt 

trocar.  

- Hạn chế của TEP là khoảng trống thao tác hẹp và phúc mạc dễ bị thủng sẽ khó thao 

tác hơn. 

II. CHỈ ĐỊNH 

- Thoát vị bẹn chưa có nghẹt hay kẹt. 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

- Thoát vị bẹn nghẹt, kẹt. 

- Có tiền sử phẫu thuật ở khoang tiền phúc mạc vùng chậu như: đặt mảnh ghép để tái 

tạo thành bụng, lấy sỏi niệu quản đoạn chậu… 

- Có tiền sử nhiễm trùng toàn thân hoặc khu trú vùng chậu mới xảy ra, tiền sử xạ trị 

vào vùng chậu. 

- Chống chỉ định chung của can thiệp ngoại khoa. 

IV. CHUẨN BỊ 

 Người thực hiện:  

- Bác sĩ chuyên khoa ngoại và có chứng chỉ phẫu thuật nội soi căn bản. 
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 Phương tiện:  

- Bộ dụng cụ phẫu thuật căn bản. 

- Dàn máy nội soi và bộ dụng cụ nội soi. 

- Mảnh ghép polypropylene (6x11 hoặc 12x15cm) 

 Người bệnh:  

- BN ký cam kết đồng ý phẫu thuật theo mẫu 

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 

 Thực hiện kỹ thuật 

Vô cảm: gây mê toàn thân 

Kỹ thuật 

- Rạch da 10mm dưới rốn, rạch lá trước bao cơ thẳng bụng phía bên thoát vị, vào 

trocar 10 (phía sau cơ và phía trước lá sau bao cơ thẳng bụng). Bơm khí CO2, áp lực 

tối đa 12mmHg. Sử dụng kính soi phẫu tích về phía xương mu, phía bên thoát vị. Vào 

tiếp 2 trocar 5mm (giữa rốn & xương mu và hố chậu bên thoát vị), phẫu tích bộc lộ 

dây chằng lược, thành bụng trước, dải chậu mu.  

- Túi thoát vị trực tiếp thì đẩy lại vào xoang phúc mạc; túi thoát vị gián tiếp nhỏ thì cắt 

trọn; túi thoát vị gián tiếp to thì cắt ngang ở lỗ bẹn sâu, để hở đầu xa. Phẫu tích phúc 

mạc ra khỏi bó mạch tinh hoàn, ống dẫn tinh, bó mạch chậu ngoài và thành bụng 

sau. Phẫu tích và lấy đi các búi mỡ tiền phúc mạc ở vùng lỗ cơ lược. Đánh giá thành 

bẹn sau, ghi nhận loại và kích thước lỗ thoát vị.  

- Mảnh ghép polypropylene, kích thước từ 6x11 hoặc 12x15cm, đặt vào che phủ toàn 

bộ lỗ cơ lược, mảnh ghép được để nguyên hoặc cắt lỗ cho thừng tinh chui qua, nếu 

cắt lỗ thì khâu lại đường cắt với ba mũi. Không cố định các mảnh ghép lớn, còn các 

mảnh ghép nhỏ được khâu cố định vào dây chằng lược và thành bụng. Xả khí CO2 và 

khâu lại các lỗ trocar. 

VI. THEO DÕI 

 Thời kỳ hậu phẫu 

- Theo dõi sinh hiệu: M, HA, NT 

- Giảm đau sau mổ. 

- Theo dõi thăm khám vùng bẹn bìu. 

 Sau thời kỳ hậu phẫu 

- Cắt chỉ vết mổ sau 7 ngày. 

- Tái khám sau 02 tuần. 
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VII. TAI BIẾN VÀ XỬ TRÍ 

- Tinh hoàn (0,3 đến 5%): viêm tinh hoàn do thiếu máu và teo tinh hoàn. Viêm tinh 

hoàn sau mổ xảy ra vào thời điểm 24-72 giờ sau mổ. Bệnh nhân đau nhiều, cần phải 

dùng thuốc giảm đau mạnh mới hiệu quả. Viêm tinh hoàn do thiếu máu tiến triển sẽ 

dẫn đến teo tinh hoàn. Kết quả này xảy ra sau nhiều tháng. Tổn thương ban đầu có 

thể xảy ra khi phẫu tích túi thoát vị khỏi thừng tinh. 

- Ống dẫn tinh (0,04%) do cắt ngang hoặc tắc nghẽn. 

- Tràn dịch màng tinh (0,5-1,5%). 

- Tụ dịch: tổn thương do đốt điện, phẫu tích ở khoang tiền phúc mạc trong TEP và 

nguyên nhân khác như chỉ khâu hoặc mảnh ghép. Tụ dịch ít khi biểu hiện rõ trên lâm 

sàng và thường được hấp thu sau một thời gian. Kích thước của các khối tụ dịch chẩn 

đoán bằng siêu âm và trong trường hợp cần thiết có thể chọc hút hoặc dẫn lưu. 

- Mạch máu: Chảy máu động tĩnh mạch có thể xảy ra ở bất kz vùng nào trong lúc phẫu 

thuật. Ở bề mặt, tụ máu dưới da hoặc máu bầm theo dõi.Tổn thương mạch máu lớn 

bên dưới dãi chậu mu như mạch chậu, mạch đùi có thể xảy ra và cần cầm máu ngay 

lập tức. Kiểm soát chảy máu có thể thực hiện qua nội soi. cần tránh kẹp mù và khâu 

cột ở những vùng sâu. Tổn thương mạch máu thừng tinh do phẫu tích quá mức toàn 

bộ thừng tinh. Tổn thương phần cuối động mạch chủ cũng đã xảy ra trong trường 

hợp vô trocar thứ nhất mù hoặc phẫu tích những vùng không cần thiết.  

- Thần kinh (0-0,5%): đau dây thần kinh sau phẫu thuật thoát vị bẹn nội soi là biến 

chứng khó chịu nhất ở vùng bẹn. Nhánh đùi của thần kinh sinh dục đùi, thần kinh bì 

đùi ngoài và nhánh ngay dưới da của thần kinh đùi có nguy cơ tổn thương trong 

phẫu thuật thoát vị bẹn nội soi. 

- Bàng quang (1,5-5%): gồm có bí tiểu, nhiễm trùng và tiểu máu. 

- Nhiễm trùng vết mổ (1%). Nhiễm trùng mảnh ghép (0-0,6%) khi có nhiễm trùng phẫu 

thuật lấy mảnh ghép ra, nhiễm trùng muộn sau vài tháng hay vài năm sau đó là hiếm. 

Cơ chế của nhiễm trùng muộn hiện nay chưa rõ. 

- Tái phát (5,5% và 10%). 

VIII. TÀI LIỆU THAM KHẢO  

- Lương Minh Hải (2007), “Đánh giá kết quả sớm phẫu thuật nội soi đặt lưới ngoài 

phúc mạc trong điều trị thoát vị bẹn”, Luận án chuyên khoa cấp 2, Đại học Y Dược 

TP.HCM. 

- Cohen, R. V., et al (2003), “Complication and their management”, part 2: 

Laparoscopic inguinal/femoral hernioplasty, Laparoscopic hernia surgery-An 

operation guide, p89-95. 

- Page, B. et al (2003), “Anatomy and physiology” part 2: Laparoscopic 

inguinal/femoral hernioplasty, Laparoscopic hernia surgery-An operation guide, p41-

46. 
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- Pokorny, H., et al (2008), “Recurrence and complication after laparoscopic versus 

open inguinal hernia repair, result of a prospective randomized multicenter”, Hernia 

12(4), p385-389. 

- Sabiston textbook of surgery (2008), “The biological basic of modern surgical 

practice” 18th edition, Saunders Elsevier, Chapter 44, Hernia. 
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QUY TRÌNH PHẪU THUẬT NỘI SOI MỞ ỐNG MẬT CHỦ LẤY SỎI 

I. ĐẠI CƯƠNG 

- Sỏi OMC có thể phân thành 2 loại nguyên phát và thứ phát. Sỏi nguyên phát là sỏi 

được hình thành trong hệ thống đường mật trong khi đó sỏi thứ phát là sỏi được 

hình thành trong túi mật di chuyển vào đường mật. Sự phân biệt này rất quan trọng 

vì có sự khác nhau giữa cơ chế bệnh sinh và điều trị. Tại Mỹ, 50-85% sỏi OMC là sỏi 

thứ phát, tại vùng Đông Á, sỏi OMC đa số là sỏi nguyên phát. Tại phương tây, 8-15% 

sỏi túi mật có sỏi OMC được phát hiện trước, trong và sau khi phẫu thuật. Một phần 

ba những trường hợp này, sỏi OMC theo đường tự nhiên xuống ruột trong vòng 2 

tháng. Các trường hợp còn lại cần can thiệp lấy sỏi qua ERCP và cắt túi mật thành 2 

thì hoặc phẫu thuật nội soi cắt túi mật và lấy sỏi OMC 1 thì. 

- Tại Việt Nam, hiện nay càng ngày càng có có nhiều trường hợp sỏi OMC thứ phát do 

sỏi từ túi mật di chuyển qua. Trong PTNS sỏi OMC, có 2 ngõ vào OMC là qua ống túi 

mật (laparoscopic transcystic duct bile duct exploration) và mở OMC trực tiếp 

(laparoscopic choledochotomy). Nếu sỏi OMC được phát hiện đồng thời trong khi 

PTNS cắt túi mật, các phẫu thuật viên có thể lấy sỏi qua ống túi mật hoặc mở OMC.  

- Quy trình này trình bày trường hợp phẫu thuật nội soi mở mặt trước OMC trực tiếp 

lấy sỏi OMC (laparoscopic choledochotomy) có hoặc không có kết hợp cắt túi mật. 

II. CHỈ ĐỊNH 

 Trong khi cắt túi mật PTNS 

- OMC giãn. 

- Chẩn đoán hình ảnh trước mổ có sỏi OMC kèm theo. 

- Phát hiện sỏi khi chụp X quang đường mật trong khi mổ. 

 Bệnh sỏi OMC đơn thuần nhưng ERCP thất bại. 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

- Ống mật chủ < 8mm. 

- Sỏi trong gan kết hợp: dễ hỏng ống nội soi đường mật khi lấy sỏi trong gan trong 

phẫu thuật nội soi, tỉ lệ sỏi sót trong gan cao.  

- Bệnh nhân có chống chỉ định phẫu thuật nội soi: bệnh tim phổi nặng, rối loạn đông 

máu không điều chỉnh được, thoát vị hoành lớn, rối loạn huyết động học nặng, tiền 

căn phẫu thuật đường mật nhiều lần. 
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IV. CHUẨN BỊ 

 Người thực hiện: 

- Bác sĩ: 

o Khám lâm sàng, kiểm tra kết quả cận lâm sàng: xét nghiệm tiền phẫu, chẩn 

đoán hình ảnh. 

o Xem xét chỉ định phẫu thuật.  

o Hội chẩn điều trị các bệnh lý nội khoa kèm theo. 

o Giải thích cho NB và người nhà mục đích của phẫu thuật, các tai biến và 

biến chứng của phẫu thuật. 

- Bác sĩ gây mê: tiền mê và mê. 

- Điều dưỡng phòng mổ: chuẩn bị hồ sơ, chuẩn bị dụng cụ, hỗ trợ cho bác sĩ thực hiện 

phẫu thuật. 

 Phương tiện:  

- Dụng cụ phẫu thuật nội soi. 

- Màn hình 1để quan sát phẫu trường. 

- X quang đường mật trong khi mổ. 

- Ống soi đường mật có nguồn sáng riêng, có kênh thao tác. 

- Màn hình thứ 2 để nội soi đường mật, đôi khi có thể dùng chung màn hình với 

camera ổ bụng nhưng phải chuyển cổng hình ảnh khi cần. 

- Các dụng cụ lấy sỏi, ống thông bơm rửa, rọ 4 F. 

- Các ống dẫn lưu và dây dẫn (Guide wire). 

- Fogarty có balloon 8mm.  

- Tán sỏi điện thủy lực. 

 Người bệnh 

- NB ký cam kết đồng ý thực hiện phẫu thuật theo mẫu. 

- NB được vệ sinh sạch sẽ, vẽ vị trí dự kiến của các troca. 

- Sử dụng kháng sinh dự phòng tại phòng tiền mê. 

 Hồ sơ bệnh án 

- Bổ túc hồ sơ bệnh án theo đúng qui định của bệnh viện. 

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 

 Thực hiện kỹ thuật 

Vô cảm mê NKQ 

Tư thế người bệnh: nằm ngửa, sau khi vào đủ troca cho người bệnh nằm tư thế đầu cao 

nghiêng trái. 

Kỹ thuật 
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- Rửa da bụng và sát trùng da. 

- Vị trí 4 trocar: dưới rốn, thượng vị, 2 trocar dưới sườn phải. 

- Bóc tách ống túi mật: kẹp clip ống túi mật về phía túi mật (nếu có cắt túi mật kết 

hợp).  

- Chụp hình đường mật trong khi mổ (nếu có chỉ định): Rạch 1 đường nhỏ trên ống túi 

mật bên dưới clip. Đưa 1 ống thông (catheter) nhỏ # 5F qua da vào ống túi mật. Đầu 

dưới ống túi mật có thể được cột lại hoặc clip 1 phần cho thuốc cản quang không 

trào ra khi chụp X quang đường mật.  

- Kẹp clamp vào phễu túi mật đẩy gan lên trên giúp bộc lộ rõ phẫu trường. 

- Mở OMC: Rạch dọc OMC # 1cm, hút dịch mật trào ra. Trước khi rạch OMC có thể 

dùng kim chọc dò xác định OMC. 

- Bơm rửa OMC qua ống thông có thể giúp đẩy sỏi ra khỏi đường mật tương tự như 

trong mổ mở. 

- Lấy sỏi: bằng Randall qua lỗ troca thượng vị hoặc nội soi đường mật lấy sỏi bằng rọ, 

tán sỏi thủy điện lực nếu sỏi to. 

- Sau khi đã lấy được tất cả sỏi, dùng ống Kehr có kích thước phù hợp vào OMC, khâu 

kín bằng chỉ tan 4-0. Hút sạch nước bơm rửa và dịch mật trong ổ bụng, đa số trường 

hợp nên đặt thêm dẫn lưu dưới gan. 

- Khâu kín OMC không đặt dẫn lưu Kehr nếu có đủ bằng chứng về hình ảnh học không 

còn sỏi đường mật. 

- Cắt túi mật nếu có sỏi túi mật kết hợp. 

VI. THEO DÕI 

 Thời kỳ hậu phẫu 

- Theo dõi dẫn lưu dưới gan, thường rút sau 24-48h nếu không có dấu hiệu dò mật. 

- Săn sóc dẫn lưu Kehr tương tự như trong mổ mở. 

- Cắt chỉ vết mổ sau 7 ngày.  

- Siêu âm kiểm tra tụ dịch và sỏi sót. 

- Chụp X quang đường mật qua Kehr vào ngày hậu phẫu 7.  

 Sau thời kỳ hậu phẫu 

- Trường hợp hết sỏi: cột Kehr, tái khám sau 2 tuần để rút ống Kehr. 

- Trường hợp còn sỏi: tái khám sau 4 tuần để nội soi lấy sỏi qua đường hầm Kehr. 

VII. TAI BIẾN VÀ XỬ TRÍ 

Phương pháp phẫu thuật nội soi mở OMC trực tiếp có tỉ lệ hết sỏi > 90%, tỉ lệ biến 

chứng thay đổi từ 5-18%, tỉ lệ tử vong < 1%. 

Các tai biến như:  
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- Tổn thương đường mật: có thể xảy ra nếu thực hiện kỹ thuật mổ không cẩn thận, 

khâu đường mật hoặc chuyển mổ mở nối mật – ruột. 

- Sỏi sót: tỉ lệ cao hơn mổ mở, nội soi đường mật trong khi mổ giúp giảm tỉ lệ sót sỏi. 

- Rò mật: chọc hút dưới hướng dẫn của siêu âm hoặc phẫu thuật lại nếu có viêm phúc 

mạc. 

- Chảy máu: truyền máu, phẫu thuật lại nếu điều trị bảo tồn thất bại, xử trí tùy theo 

nguyên nhân chảy máu. 

- Thủng tá tràng, hỗng tràng…khâu lỗ thủng ngay trong khi mổ. Nếu không phát hiện 

trong khi mổ có thể gây rò tiêu hóa hoặc viêm phúc mạc cần phẫu thuật lại để xử trí 

thương tổn. 

VIII. TÀI LIỆU THAM KHẢO  

- Clavien P.A., Baiilie J., (2006), Diseases of the Gallbladder and Bile Ducts Diagnosis 

and Treatment, 2nd edition, Blackwell. 

- Fischer J.E. and Balnd K.I. (2007), “Part. VII. The Gastrointestinal Tract”, In: Mastery 

of Surgery, 5th Edition. Lippincott Williams & Wilkins.   

- Sicklick J.K., D’Angelica M., Jackson P.G., Evans S.R.T., (2012), “The liver, Biliary 

system”, In: Townsend C.M. Sabiston Textbook of surgery, 19th edition, Saunders, 

pp. 1411-1214.  
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QUY TRÌNH NỘI SOI ĐƯỜNG MẬT BẰNG ỐNG SOI MỀM TRONG 

PHẪU THUẬT ĐƯỜNG MẬT 

I. ĐẠI CƯƠNG 

- Bệnh sỏi đường mật trong gan có đặc điểm là rất khó điều trị và hay tái phát, thường 

phải mổ lại nhiều lần. Ngoài viêm đường mật thường xuyên và nhiễm trùng kinh 

niên, sỏi trong gan lâu ngày có thể dẫn đến ung thư đường mật trong gan. Ở các 

nước phương Tây, tỉ lệ mắc sỏi đường mật trong gan so với sỏi đường mật nói chung 

là rất thấp, vào khoảng 0,6-1,3%. Ngược lại, sỏi trong gan chiếm một tỉ lệ khá cao ở 

nhiều nước Đông Á: 30% ở Đài Loan, 10% ở Malaysia, 17% ở Hàn Quốc. Ở Việt Nam, 

theo một điều tra lâm sàng từ 1976 đến 1998, tỉ lệ sỏi trong gan là 32%, sỏi ngoài 

gan là 46%, sỏi túi mật là 22%. Sỏi đường mật trong gan chiếm tỉ lệ 44,9% sỏi đường 

mật được phẫu thuật tại bệnh viện Bình Dân từ 2001 đến 2003. 

- Đa số các trường hợp sỏi trong gan thường kết hợp với hẹp đường mật trong gan. 

Đây là một trong những nguyên nhân chính làm tăng tỉ lệ sỏi sót và tái phát, làm cho 

bệnh sỏi trong gan khó điều trị và cần phải can thiệp nhiều lần.  

- Kỹ thuật dùng ống soi mềm nội soi đường mật trong mổ đường mật giúp giảm nguy 

cơ sót sỏi và qua đó cải thiện được tiên lượng bệnh. 

II. CHỈ ĐỊNH 

Kỹ thuật dùng ống soi mềm nội soi đường mật trong mổ đường mật được áp dụng trong 

các trường hợp phẫu thuật: 

- Điều trị sỏi đường mật chính (ống mật chủ, ống gan chung, đường mật trong gan)  

- Thám sát đường mật trong trường hợp nghi ngờ có tắc nghẽn đường mật: do sỏi, 

hẹp đường mật, u đường mật, … 

- Sinh thiết u đường mật trong và ngoài gan (ung thư đường mật trong gan, u cuối 

OMC, u Vater) 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

- Đường mật trong ngoài gan không dãn (đường kính nhỏ hơn kích thước ống nội soi 

4,9mm). 

IV. CHUẨN BỊ 

- Kỹ thuật nội soi được tiến hành trong khi phẫu thuật đường mật lành và ác tính, các 

bước chuẩn bị tương tự như trước khi phẫu thuật đường mật. Đồng thời có thêm 

các chuẩn bị về người thực hiện và các trang thiết bị nội soi đường mật trong khi mổ. 

 Người thực hiện: 

- Bác sĩ: 
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o Khám lâm sàng, kiểm tra kết quả cận lâm sàng: xét nghiệm tiền phẫu, chẩn 

đoán hình ảnh. 

o Xem xét chỉ định thực hiện kỹ thuật.  

o Hội chẩn điều trị các bệnh lý nội khoa kèm theo. 

o Giải thích cho NB và người nhà mục đích của kỹ thuật, các tai biến và biến 

chứng. 

- Bác sĩ gây mê: gây mê NKQ  

- Điều dưỡng: chuẩn bị hồ sơ, chuẩn bị dụng cụ, hỗ trợ cho bác sĩ thực hiện kỹ thuật. 

 Phương tiện:  

- Ống soi mềm đường mật đường kính 4,9mm, có thể điều khiển theo 2 hướng lên và 

xuống 

- Hệ thống camera, màn hình, nguồn sáng 

- Máy tán sỏi điện thủy lực 

- Rọ lấy sỏi 

- Dụng cụ nong đưởng mật 

- Dụng cụ sinh thiết bướu 

- Các ống dẫn lưu 

 Người bệnh và người nhà 

- NB và người nhà ký cam kết đồng ý thực hiện kỹ thuật theo mẫu. 

- NB được vệ sinh sạch sẽ. 

 Hồ sơ bệnh án 

Bổ túc hồ sơ bệnh án theo đúng qui định của bệnh viện. 

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 

 Thực hiện kỹ thuật 

Vô cảm: mê nội khí quản 

Tư thế: Người bệnh đang được phẫu thuật đường mật nội soi hoặc mở, nằm ngửa, mê 

nội khí quản. 

Kỹ thuật 

- Đường mật đã được mở, thường tại vị trí dãn cần khảo sát (thường là OMC và ống 

gan chung, đôi khi qua ống túi mật dãn to) 

- Bác sĩ thực hiện chính đứng bên trái của người bệnh (ngược với nội soi đường mật 

qua đường hầm Kehr). Người phụ thứ 1 đứng đối diện với phẫu thuật viên chính để 

bộc lộ phẫu trường, người phụ thứ 2 đứng cùng bên với phẫu thuật viên chính để 

thao tác bơm nước, dùng rọ lấy sỏi,… Màn hình nội soi và máy tán sỏi đặt ở phía đối 

diện với phẫu thuật viên chính và bên phải người bệnh. 

- Đưa máy nội soi vào đường mật. 
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- Khi nội soi phải cho nước muối sinh lý chảy liên tục, hoặc bơm rửa để tạo môi trường 

trong suốt để quan sát và làm đường mật giãn ra. Chú { lượng nước này cần được 

theo dõi, tối đa không quá 4 lít cho mỗi lần nội soi. Nếu nhiều quá sẽ gây chướng 

bụng. Ngoài ra còn làm áp lực đường mật tăng gây đau, lạnh run và sốt. 

- Đầu tiên nội soi ống mật chủ, đánh giá xem có sỏi sót, tình trạng giãn hay hẹp, viêm 

nhiễm của ống mật chủ. Hướng ống soi xuống đoạn cuối OMC để tìm sỏi OMC và 

khảo sát cơ vòng Oddi. Đưa nhẹ nhàng ống soi qua oddi xuống tá tràng, nếu làm 

được động tác này, có thể kết luận không có hẹp oddi. 

- Sau đó ống soi được điều khiển hướng lên trên để kiểm tra các ống gan về tình trạng 

sỏi sót: vị trí, kích thước, số lượng, tình trạng viêm hẹp, các bất thường về cấu trúc 

giải phẫu. Ống soi sẽ được đưa vào từng hạ phân thùy, kiểm tra kĩ từng hạ phân 

thùy, và vào sâu hơn trong các ống mật mà ống soi có thể vào đến được. 

- Đưa ống soi vào ống gan trái. Soi kiểm tra lần lượt ống hạ phân thuz II, xuất phát từ 

góc trái của gan, hạ phân thuz III tạo thành 1 đường cong lõm hướng lên trên và tạo 

thành một vòng tương tự vòng Hjorstjo ở bên phải (vì trèo lên tĩnh mạch cửa trái), 

hạ phân thuz IV ở phía trước, sau đó kiểm tra hạ phân thuz I ở phía sau. 

- Kế đến, đưa ống soi vào ống gan phải, kiểm tra lần lượt các hạ phân thuz V, VIII phía 

trước. Đường mật hạ phân thuz VI chạy từ góc phải của gan chạy đến gần bờ phải 

của rốn gan thì hợp với đường mật hạ phân thuz VII (chạy từ mặt sau gan tới) thành 

đường mật phân thuz sau. Đường mật phân thuz sau chạy vòng quanh cuống mật 

phân thuz trước, tạo thành một vòng thấy được trên phim chụp đường mật gọi là 

vòng Hjorstjo, rồi hợp với đường mật phân thuz trước thành ống gan phải.  

- Khi kiểm tra đường mật, nếu có sỏi, thì tuz trường hợp mà lấy sỏi bằng rọ hoặc tán 

sỏi điện thuỷ lực.  

- Nếu sỏi nhỏ, dùng rọ lấy sỏi. Trong trường hợp sỏi lớn, không thể lấy bằng rọ thì 

dùng tán sỏi điện thuỷ lực. Dây tán sỏi thích hợp được dùng là 3,0 – 4,5 Fr.  

- Nếu phát hiện hẹp đường mật thì có thể dùng dụng cụ nong chỗ hẹp qua nội soi. 

Nếu nong thất bại thì phải có phương pháp phẫu thuật thích hợp (nối mật – ruột) 

- Nếu phát hiện u bướu bất thường thì dùng dụng cụ sinh thiết bướu để có hướng 

điều trị thích hợp. 

- Sau khi nội soi đường mật xong thì may lại đường mật và dẫn lưu Kehr (nếu cần). 

- Đóng bụng, may da, cố định dẫn lưu. 

VI. THEO DÕI 

- NB được chuyển về phòng hồi sức, được theo dõi chăm sóc như 1 trường hợp hậu 

phẫu gây mê nội khí quản. 

- NB được theo dõi về ống dẫn lưu đường mật, tình trạng toàn thân để phát hiện các 

biến chứng nếu có. Bơm rửa đường mật mỗi ngày để lấy thêm các mảnh sỏi nhỏ còn 

sót lại nếu cần thiết. 
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- Các NB đều được kiểm tra bằng chụp hình có cản quang đường mật qua ống dẫn lưu 

đường mật và siêu âm trước khi xuất viện.  

VII. TAI BIẾN VÀ XỬ TRÍ 

Những tai biến biến chứng của kỹ thuật nội soi đường mật bằng ống soi mềm trong 

phẫu thuật đường mật từng được ghi nhận qua báo cáo của nhiều tác giả bao gồm:  

- Chảy máu do tán sỏi, lôi sỏi. Khi tán sỏi, nếu đầu que tán tiếp xúc gần niêm mạc ống 

mật quá sẽ gây chảy máu, chảy máu thường nhẹ và tự cầm. Tán sỏi trong đường mật 

đang viêm cũng dễ gây chảy máu niêm mạc đường mật. Nếu chảy máu kéo dài và lâu 

cầm, có thể bơm rửa đường mật với nước ấm để cầm máu (Tỉ lệ chảy máu của Lê 

Quan Anh Tuấn là 3,7%) 

- Thủng đường mật: rất hiếm khi xảy ra có thể gây tụ dịch dưới gan, dẫn lưu đường 

mật, trên và dưới gan, đa số điều trị bảo tồn. 

- Ngoài ra còn có tai biến là tổn thương ống soi mềm do thao tác thực hiện kỹ thuật 

quá thô bạo, đường mật gập góc, hẹp. 

VIII. TÀI LIỆU THAM KHẢO  

- Nguyễn Đình Hối, Nguyễn Mậu Anh (2012), “Dịch tễ học bệnh sỏi đường mật”, Sỏi 

đường mật, Nhà xuất bản y học, tr. 46-47. 

- Đặng Tâm (2004), “Xác định vai trò của phương pháp tán sỏi mật qua da bằng điện – 

thủy lực”, Luận án Tiến sĩ Y Học, Trường Đại Học Y Dược TP Hồ Chí Minh. 

- Võ Văn Hùng (2016), “Nội soi qua đường hầm ống mật chủ - túi mật – da điều trị sỏi 

trong gan”, Luận án Tiến sĩ Y Học, Trường Đại Học Y Dược TP Hồ Chí Minh. 

- Nguyễn Hải Đăng (2013), “So sánh kết quả điều trị sỏi đường mật trong gan bằng kỹ 

thuật nội soi qua đường hầm ống mật chủ – túi mật – da và đường hầm Kehr”, Luận 

án Thạc sĩ Y Học, Trường Đại Học Y Dược TP Hồ Chí Minh. 

- Tang L.J., Tian F.Z., Cai Z.H. (2003), “Cholecystocholedochostomy pluss contruction of 

subcutaneous cholecystic tunnel in treatment of choledocholith”, Hepa. Pancr. Dis. 

Int., 2, pp. 114-116. 

- Li X., Shi L.,Wang Y., Tian F.Z. (2005), “Middle and long-term clinical outcomes of 

patients with regional hepatolithiasis after subcutaneous tunnel and 

hepatocholangioplasty with utilization of the gallbladder”, Hepa. Pancr. Dis. Int., 4 

(4), pp. 597-599. 

  



 

56 
 

QUY TRÌNH NỘI SOI LẤY SỎI SÓT QUA ĐƯỜNG HẦM ỐNG KEHR 

BẰNG ỐNG SOI MỀM 

I. ĐẠI CƯƠNG 

- Sót sỏi là một vấn đề khó khăn trong phẫu thuật đường mật. Để gải quyết sót sỏi 

nhiều khi phải mổ lại. Năm 1995, Đỗ Trọng Hải báo cáo 124 BN mổ mật lại, trong đó 

45,2 % sót sỏi 

- Tỉ lệ sót sỏi theo các tác giả Âu Mỹ là 5-15% chủ yếu là do sỏi túi mật rơi vào OMC 

nên tỉ lệ này thấp. 

- Tại các nước Đông Nam Á, sỏi đường mật chủ yếu là nguyên phát, nhiều sỏi nên tỉ lệ 

sót sỏi cao hơn nhiều soi với Âu Mỹ 

- Yamakawa soi đường mật qua đường ống Kehr sau mổ 4 tuần cho 292 BN, phát hiện 

sỏi sót ở 104 BN, chiếm 35,6%, sót sỏi trong gan 100%. Theo Hanyu và Mizumoto, 

sót sỏi trong gan là 54,5% và 71,4%. Theo Văn Tần là 50%. 

- Đối với sỏi trong gan, ngay cả khi sử dụng các phương tiện chẩn đoán trong mổ như 

siêu âm hay nội soi đường mật, PTV vẫn phải chấp nhận còn sỏi sót trong nhiều 

trường hợp. 

- Năm 1975, Sherman là người đầu tiên dùng ống soi phế quản lấy sỏi sót qua đường 

ống kehr cho 2 trường hợp. Năm 1976, Yamakawa và Olympus thiết kế, cải tiến ống 

soi đường mật và báo cáo 49 lần soi sau mổ trên 20 BN. Sau đó có nhiều công bố về 

lấy sỏi đường mật qua đường ống Kehr của các tác giả như Moss, Whelan, Birkett, 

Chen, berci… 

II. CHỈ ĐỊNH 

- Tất cả những BN được chẩn đoán sót sỏi đường mật sau mổ có dẫn lưu OMC bằng 

ống Kehr: thường dựa vào siêu âm và X quang đường mật sau khi mổ. 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

- Các chống chỉ định tương đối: nhiễm trùng đường mật nặng, rối loạn đông máu, suy 

tim nặng…  

IV. CHUẨN BỊ 

 Người thực hiện 

- Bác sĩ: 

o Khám lâm sàng, kiểm tra kết quả cận lâm sàng: xét nghiệm tiền phẫu, chẩn 

đoán hình ảnh: siêu âm bụng, X-quang đường mật qua Kehr 

o Giải thích cho BN và người nhà mục đích của thủ thuật, các tai biến trong 

quá trình làm thủ thuật để BN hợp tác tốt. 
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- Bác sĩ gây mê: tiền mê và mê. 

- Điều dưỡng: chuẩn bị hồ sơ, chuẩn bị dụng cụ, hỗ trợ cho bác sĩ thực hiện phẫu 

thuật. 

 Phương tiện 

- Ống soi mềm đường mật. 

- Hệ thống camera xử lý hình ảnh và nguồn sáng, màn hình 

- X quang đường mật trong khi mổ. 

- Các dụng cụ lấy sỏi, ống thông bơm rửa, rọ 4 Fr 

- Các ống dẫn lưu và dây dẫn (Guide wire). 

- Máy tán sỏi điện thủy lực. 

 Người bệnh 

- BN ký cam kết đồng ý thực thủ thuật theo mẫu. 

- Lưu ống Kehr ít nhất 3 tuần. 

- Ống Kehr có kích thước tốt nhất là 16Fr trở lên. 

- Chụp X-Quang Kehr trước thủ thuật 

- Chuẩn bị bệnh nhân giống đại phẫu. Bệnh nhân nhịn ăn uống 6 giờ trước thủ thuật, 

được đặt thông mũi dạ dày và kháng sinh dự phòng (sử dụng kháng sinh dự phòng 

tại phòng tiền mê). 

- Giảm đau bằng Pethidine, Dolargan đường tĩnh mạch; làm dãn cơ vòng bằng 

Buscopan 

 Hồ sơ bệnh án 

- Bổ túc hồ sơ bệnh án theo đúng qui định của bệnh viện. 

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 

 Thực hiện kỹ thuật 

Vô cảm: tiền mê, giảm co thắt, đôi khi cần gây mê. 

Tư thế: Bệnh nhân nằm ngữa. Bác sĩ và người phụ đứng bên phải của bệnh nhân (người 

phụ đứng bên phải của bác sĩ). Màn hình nội soi và máy tán sỏi đặt ở phía đối diện và 

bên trái bệnh nhân. 

Kỹ thuật 

- Sát trùng và trải khăn giống như đại phẫu, nên thêm khăn dưới hông phải BN vì 

lượng nước trào ra lưng BN khá nhiều trong khi thực hiện thủ thuật. 

- Rút ống dẫn lưu Kehr. 

- Đưa ống nội soi vào lỗ dẫn lưu, qua đường hầm ống Kehr vào đường mật. 

- Trường hợp đường hầm ống Kehr quá gập góc cần phải có dây dẫn đường luồn vào 

trước, rồi mới có thể đưa máy vào đường mật được.  
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- Khi nội soi phải cho nước muối sinh lý chảy liên tục, hoặc bơm rửa để tạo môi trường 

trong suốt để quan sát và làm đường mật giãn ra. Chú { lượng nước này cần được 

theo dõi, tối đa không quá 4 lít cho mỗi lần nội soi. Nếu nhiều quá sẽ gây chướng 

bụng. Ngoài ra còn làm áp lực đường mật tăng gây đau, lạnh run và sốt. 

- Nội soi OMC: đánh giá xem có sỏi sót, tình trạng giãn hay hẹp, viêm nhiễm của OMC. 

Đưa ống soi xuống đoạn cuối OMC để tìm sỏi OMC và khảo sát cơ vòng Oddi. Đưa 

nhẹ nhàng ống soi qua Oddi xuống tá tràng, nếu làm được động tác này, có thể kết 

luận không có hẹp Oddi. 

- Nội soi các ống gan: điều khiển hướng ống soi lên trên để kiểm tra các ống gan về 

tình trạng sỏi sót: vị trí, kích thước, số lượng, tình trạng viêm hẹp, các bất thường về 

cấu trúc giải phẫu. Ống soi sẽ được đưa vào từng hạ phân thùy, kiểm tra kĩ từng hạ 

phân thùy, và vào sâu hơn trong các ống mật mà ống soi có thể vào đến được. 

o Ống gan bên trái. Soi kiểm tra lần lượt ống hạ phân thuz II, xuất phát từ 

góc trái của gan, hạ phân thuz III tạo thành 1 đường cong lõm hướng lên 

trên và tạo thành một vòng tương tự vòng Hjorstjo ở bên phải (vì trèo lên 

tĩnh mạch cửa trái), hạ phân thuz IV ở phía trước, sau đó kiểm tra hạ phân 

thuz I ở phía sau. 

o Ống gan bên phải: kiểm tra lần lượt các hạ phân thuz V, VIII phía trước. 

Đường mật hạ phân thuz VI chạy từ góc phải của gan chạy đến gần bờ phải 

của rốn gan thì hợp với đường mật hạ phân thuz VII (chạy từ mặt sau gan 

tới) thành đường mật phân thuz sau. Đường mật phân thuz sau chạy vòng 

quanh cuống mật phân thuz trước, tạo thành một vòng thấy được trên 

phim chụp đường mật gọi là vòng Hjorstjo, rồi hợp với đường mật phân 

thuz trước thành ống gan phải.  

o Lấy sỏi: tuz trường hợp mà lấy bằng rọ hoặc tán sỏi điện thuỷ lực, ống dẫn 

lưu Kehr 18F có đường kính khoảng 6 mm, đường hầm ống Kehr loại này 

đường kính khoảng 8 mm, do đó sỏi nhỏ có kích thước < 8 mm có thể lấy 

ra bằng rọ (có thể lấy hẳn ra nếu là sỏi cứng, hay bóp nát đối với sỏi mềm, 

sau đó bơm rửa để những mảnh sỏi vụn qua Oddi trôi xuống tá tràng). 

Trong trường hợp sỏi lớn, không thể lấy bằng rọ thì dùng tán sỏi điện thuỷ 

lực. Dây tán sỏi thích hợp được dùng là 3,0 – 4,5 Fr.  

- Thời gian thực hiện lấy sỏi thường khoảng 60 phút, tối đa không nên quá 90 phút. 

Nếu BN còn sỏi, đặt lại ống dẫn lưu đường mật dưới hướng dẫn của dây dẫn đường 

đảm bảo dẫn lưu vào đúng được đường mật. Ống thường được sử dụng là ống 

thông mũi – dạ dày được cắt ngắn lại.  

- BN được chuyển về phòng hồi sức nghỉ ngơi, sau đó được chuyển về buồng bệnh. BN 

có thể trở về sinh hoạt bình thường sau vài giờ. 
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VI. THEO DÕI 

- BN được theo dõi về ống dẫn lưu đường mật, tình trạng toàn thân để phát hiện các 

biến chứng nếu có. Bơm rửa đường mật mỗi ngày để lấy thêm các mảnh sỏi nhỏ còn 

sót lại nếu cần thiết. 

- Các BN đều được kiểm tra bằng chụp hình có cản quang đường mật qua ống dẫn lưu 

đường mật và siêu âm trước khi xuất viện. Nếu kết quả là sạch sỏi đường mật, BN 

được rút ống dẫn lưu đường mật, đường hầm sẽ bít lại và tự lành.  

- Nếu còn sỏi sót: Thủ thuật có thể làm nhiều lần đến khi sạch sỏi, các lần lấy sỏi cách 

nhau 1-2 ngày. 

- Một số trường hợp không thể lấy hết sỏi do hẹp đường mật, sỏi nằm ở ngoại vi ống 

soi không thể tới, thì cũng được chụp hình đường mật có cản quang, siêu âm trước 

khi xuất viện và theo dõi tiếp. Những trường hợp này được coi là còn sỏi. 

VII. TAI BIẾN VÀ XỬ TRÍ 

Tỉ lệ biến chứng của lấy sỏi qua đường hầm Kehr thấp, các biến chứng thường nhẹ. Các 

biến chứng có thể gặp là: 

- Sốt lạnh run sau lấy sỏi qua đường hầm Kehr. Triệu chứng này thường chỉ thoáng 

qua, hết sau khi dùng thuốc hạ sốt và kháng sinh. Nếu sốt kéo dài, thường là do tắc 

nghẽn một ống mật do hẹp hay sỏi kẹt sau lần lấy sỏi đầu tiên. Cần phân biệt với 

lạnh run trong khi soi đường mật, do bệnh nhân bị ướt hay dùng nhiều nước muối 

không đủ ấm. 

- Chảy máu do tán sỏi, lôi sỏi. Khi tán sỏi, nếu đầu que tán tiếp xúc gần niêm mạc ống 

mật quá sẽ gây chảy máu, chảy máu thường nhẹ và tự cầm. Tán sỏi trong đường mật 

đang viêm cũng dễ gây chảy máu niêm mạc đường mật. Nếu chảy máu kéo dài và lâu 

cầm, có thể bơm rửa đường mật với nước ấm để cầm máu. Tỉ lệ chảy máu của Lê 

Quan Anh Tuấn là 3,7%. 

- Rách đường hầm: đây là một biến chứng nặng, có thể phải mổ lại nếu không nhận 

biết và xử trí kịp thời. Nếu phát hiện có rách đường hầm, lập tức ngưng soi và đặt 1 

ống 16-18F qua đường hầm vào đường mật và chờ 2-3 ngày sau là có thể soi lại 

được. 

- Kẹt rọ: xảy ra khi rọ bắt phải sỏi to, không qua được chỗ hẹp trong đường mật hay 

đường hầm Kehr. Cố gắng đẩy sỏi ra khỏi rọ. Nếu không được, phải luồn que tán sỏi 

qua đường hầm, đến sỏi để tán. 

- Tụ máu trong gan: thường xảy ra trong trường hợp hẹp đường mật phải nong, 

thường điều trị bảo tồn hiếm khi phải phẫu thuật. 

- Viêm tụy cấp: hiếm gặp. Có thể do bơm nước vào đường mật – tuỵ với áp lực cao. 

- Áp xe dưới hoành: do rách đường hầm Kehr hay do vỡ ống mật nằm sát bề mặt gan. 

Xử trí bằng kháng sinh, chọc dẫn lưu, phẫu thuật khi điều trị nội thất bại. 
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- Thủng đường mật: rất hiếm khi xảy ra có thể gây tụ dịch dưới gan, viêm phúc mạc, 

xử trí bằng chọc hút hoặc phẫu thuật. 

- Ngoài ra còn có tai biến là tổn thương ống soi mềm do thao tác thực hiện kỹ thuật 

quá thô bạo, đường mật gập góc, hẹp. 
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QUY TRÌNH PHẪU THUẬT CẮT GAN BÊN TRÁI THEO PHƯƠNG 

PHÁP TIẾP CẬN CUỐNG GLISSON 

I. ĐẠI CƯƠNG 

- Cho đến nay, mổ cắt gan vẫn là một phẫu thuật lớn với nguy cơ tử vong lên đến 5%, 

chủ yếu liên quan đến suy gan sau mổ và mất máu. Các kỹ thuật cắt gan theo giải 

phẫu được công nhận là Honjo, sau đó là Lortat-Jacob và Robert, các tác giả thực 

hiện cắt gan sau khi phẫu tích riêng rẽ ba thành phần ở rốn gan: động mạch gan, tĩnh 

mạch cửa và đường mật. Các kỹ thuật khác như của Lin và cộng sự, Tôn Thất Tùng và 

Nguyễn Dương Quang thực hiện xẻ nhu mô gan, sau đó tiếp cận và cột các cuống 

mạch . 

- Để tăng tỷ lệ thành công cho phẫu thuật, nhiều cải tiến về mặt kỹ thuật đã được áp 

dụng. Vì cắt gan theo phương pháp cổ điển với thời gian mổ kéo dài, nhiều nguy cơ 

tổn thương các cấu trúc ở rốn gan, đặc biệt khi có bất thường về giải phẫu hoặc 

trong các trường hợp đã có phẫu thuật vùng rốn gan trước đó. 

- Glisson và Couinaud nhận thấy rằng bộ ba cửa được bao quanh bởi một màng xơ, là 

cơ sở để Couinaud đề nghị kiểm soát cuống Glisson thay cho việc kiểm soát mạch 

máu vào gan. 

- Năm 1986, Takasaki mô tả kỹ thuật thắt cuống Glisson ở rốn gan, rút ngắn thời gian 

phẫu tích đầy nguy hiểm theo phương pháp cắt gan cổ điển. 

- Năm 1989, Galperin và Karagiulian mô tả kỹ thuật kẹp cuống Glisson trong gan không 

qua phẫu tích ở rốn gan. 

- Năm 1992, Launois và Jamieson đề xuất cách tiếp cận cuống Glisson trong gan ngả 

sau. Và Machado dựa trên các nghiên cứu của Galperin và Launois, mô tả kỹ thuật 

tiếp cận cuống Glisson trong phẫu thuật nội soi cắt gan. 

- Hiện nay, cắt gan theo giải phẫu là cắt gan phân thùy hay hạ phân thùy, được dựa 

trên những hiểu biết về sự phân bố các cuống Glisson. Việc tiếp cận cuống Glisson 

được đánh giá là an toàn, hiệu quả.  

- Quy trình áp dụng cắt gan bên trái theo cuống Glisson cho các trường hợp ung thư 

gan và sỏi đường mật trong gan bên trái. 

II. CHỈ ĐỊNH 

 Ung thư gan 

- Kích thước u <5 cm là chọn lựa tốt nhất cho cắt gan, bởi vì những u có kích thước lớn 

hơn sẽ có nhiều nguy cơ có thêm u khác và xâm lấn mạch máu. Tuy nhiên, một số 

nghiên cứu cho thấy cắt gan ở những người bệnh có 1 u kích thước lớn vẫn thành 

công và kết quả thời gian sống còn tốt.  
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- Người bệnh có thể chịu đựng được phẫu thuật cắt gan. Chức năng gan còn tốt, phân 

loại Child – Pugh A. 

  Sỏi gan 

- Sỏi gan trái có chỉ định cắt gan: áp xe, xơ teo, hẹp đường mật, ung thư … 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

- Ung thư tế bào gan 2 thùy là chống chỉ định của cắt gan nhưng những nghiên cứu 

gần đây đề nghị đối với những người bệnh có 1 u lớn tại 1 thùy và 1-2 u nhỏ tại thùy 

khác có thể vẫn có lợi bằng điều trị kết hợp cắt thùy gan có u lớn và áp dụng các kỹ 

thuật triệt u khác cho các u nhỏ còn lại.   

- Các chống chỉ định tuyệt đối của cắt gan là di căn xa, thuyên tắc tĩnh mạch cửa chính, 

thuyên tắc tĩnh mạch chủ dưới. 

IV. CHUẨN BỊ 

 Người thực hiện: 

- Bác sĩ: 

o Khám lâm sàng, kiểm tra kết quả cận lâm sàng: xét nghiệm tiền phẫu, chẩn 

đoán hình ảnh. 

o Xem xét chỉ định phẫu thuật.  

o Hội chẩn điều trị các bệnh lý nội khoa kèm theo. 

o Giải thích cho NB và người nhà mục đích của phẫu thuật, các tai biến và 

biến chứng của phẫu thuật. 

- Bác sĩ gây mê: tiền mê và mê. 

- Điều dưỡng phòng mổ: chuẩn bị hồ sơ, chuẩn bị dụng cụ, hỗ trợ cho bác sĩ thực hiện 

phẫu thuật. 

 Phương tiện:  

- Dụng cụ phẫu thuật đại phẫu. 

- Banh bụng. 

- Dao đốt Ligasure hoặc Harmonic hoặc Sonosurg. 

 Người bệnh 

- NB ký cam kết đồng ý thực hiện phẫu thuật theo mẫu. 

- NB được vệ sinh sạch sẽ, vẽ đường mổ dự kiến. 

- Sử dụng kháng sinh dự phòng tại phòng tiền mê. 

 Hồ sơ bệnh án 

- Bổ túc hồ sơ bệnh án theo đúng qui định của bệnh viện. 
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V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 

 Thực hiện kỹ thuật 

Vô cảm: mê NKQ 

Tư thế người bệnh: nằm ngữa. 

Kỹ thuật 

- Rửa da bụng và sát trùng da. 

- Đường mổ dưới sườn 2 bên. 

- Đánh giá tình trạng di căn ổ bụng và các cơ quan trong ổ bụng: Đánh giá tình trạng di 

căn, phúc mạc. Đánh giá khả năng cắt được bướu rất quan trọng có thể kết hợp siêu 

âm trong khi mổ.  

- Di động gan: cắt dây chằng tròn, dây chằng liềm, dây chằng vành bên trái. 

- Tách rốn gan khỏi nhu mô gan sẽ bộc lộ được cuống gan phải và cuống thùy trái. Neo 

cuống trái. 

- Kẹp cuống trái sẽ giúp xác định vùng gan tím cần cắt bỏ. 

- Cắt cuống trước khi cắt nhu mô gan. 

- Đối với cắt thùy T: cắt cầu nhu mô giữa HPT 3 và 4 (30% TH có cầu này), bộc lộ thân 

chính của cuống trái, kéo dây chằng tròn về phía trên, bộc lộ các cuống vào HPT 2,3 

phía bên trái thân chính của cuống trái, kẹp cắt các nhánh này (thường có 2 nhánh). 

Phần gan HPT 2,3 sẽ tím. 

- Cắt nhu mô gan bằng đốt điện đơn cực hay dao siêu âm. Chừa lại tĩnh mạch gan 

giữa. Kiểm tra và cột lại cuống Glisson trái được cắt. 

- May mặt cắt gan nếu cần. 

- Đặt dẫn lưu hốc gan trái. 

- Đóng bụng, may da, cố định dẫn lưu. 

- Đối với trường hợp cắt gan do sỏi: mở OMC lấy sỏi đường mật (nếu có), nội soi 

đường mật (lấy sỏi bằng rọ, tán sỏi), dẫn lưu Kehr.  

VI. THEO DÕI 

 Thời kỳ hậu phẫu 

- Theo dõi dẫn lưu hốc gan T, thường rút sau 7-8 ngày nếu không có dấu hiệu dò mật. 

- Săn sóc hậu phẫu. 

- Kháng sinh điều trị 7 ngày. 

- Cắt chỉ vết mổ sau 7 ngày. 

- Siêu âm kiểm tra tụ dịch và sỏi sót (TH sỏi đường mật). 

- Chụp X quang đường mật qua Kehr vào ngày hậu phẫu 7 (TH sỏi đường mật). 
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 Sau thời kỳ hậu phẫu 

i. Cắt gan do sỏi: 

- Trường hợp hết sỏi: cột Kehr, tái khám sau 2 tuần để rút ống Kehr. 

- Trường hợp còn sỏi: tái khám sau 4 tuần để nội soi lấy sỏi qua đường hầm Kehr. 

ii. Cắt gan do ung thư 

- Hóa trị. 

- Theo dõi và điều trị viêm gan siêu vi. 

VII. TAI BIẾN VÀ XỬ TRÍ 

- Chảy máu trong khi mổ: may cầm máu, truyền máu. 

- Rò mật, tổn thương đường mật: khâu đường mật hoặc nối mật – ruột. 

- Rách tĩnh mạch cữa, tĩnh mạch gan, tĩnh mạch chủ dưới, động mạch gan: khâu cầm 

máu, cắt ghép mạch máu. 

- Chảy máu sau mổ: truyền máu, đôi khi cần phẫu thuật lại cầm máu. 

- Áp xe dưới gan dưới hoành: kháng sinh, chọc hút, phẫu thuật lại nếu điều trị bảo tồn 

thất bại. 

- Tụ dịch mật: chọc hút, phẫu thuật lại nếu điều trị bảo tồn thất bại. 

- Viêm phúc mạc mật: thường phải phẫu thuật lại và xử trí tùy thương tổn. 

- Suy gan: do gan còn lại bị xơ, cần đánh giá chức năng gan cẩn thận trước mổ, đánh 

giá thể tích gan còn lại sau cắt gan. 

- Tử vong: nguy cơ tử vong sau mổ cắt gan khoảng 5%, chủ yếu liên quan đến suy gan 

sau mổ và mất máu. 
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QUY TRÌNH DẪN LƯU ĐƯỜNG MẬT XUYÊN GAN QUA DA (PTBD - 

PERCUTANEOUS TRANSHEPATIC BILIARY DRAINAGE) 

I. ĐẠI CƯƠNG 

- Tắc mật và nhiễm trùng đường mật (NTĐM) là những bệnh l{ thường gặp trong 

ngoại khoa trên toàn thế giới với tỉ lệ tử vong cao nếu không được chữa trị kịp thời, 

đặc biệt là đối với nhóm người bệnh không đáp ứng với điều trị nội khoa. Nguyên 

nhân gây tắc mật và NTĐM có thể chia thành bệnh l{ lành tính như sỏi đường mật, 

hẹp đường mật (bẩm sinh hoặc do tổn thương đường mật sau phẫu thuật), viêm tụy 

mạn tính; hoặc do bệnh lý ác tính từ đường mật, tụy, dạ dày, đại tràng và di căn hạch 

của những bệnh ác tính trên xâm lấn vùng rốn gan. 

- Trước đây để giải quyết tình trạng tắc mật và NTĐM thì phẫu thuật cấp cứu để giải 

áp mật là hướng xử trí thường được nghĩ đến. Tuy nhiên trên thực tế lâm sàng có 

nhiều trường hợp không thể phẫu thuật được do tình trạng sức khỏe của người 

bệnh, tình trạng bệnh được đánh giá là nặng hơn khi người bệnh có biểu hiện của 

ngũ chứng Reynolds, lúc này việc phẫu thuật cấp cứu cho người bệnh có tỉ lệ tử vong 

và biến chứng đáng kể (21,6-40%). 

- Vì vậy đã có nhiều phương pháp giải áp mật không qua phẫu thuật ra đời trong đó 

dẫn lưu đường mật xuyên gan qua da (PTBD- Percutaneous transhepatic biliary 

drainage) là một trong những phương pháp giải áp mật hiệu quả. Đây là một trong 

những thủ thuật nhẹ nhàng có thể giải quyết tình trạng tắc mật và NTĐM giúp người 

bệnh vượt qua giai đoạn hiểm nghèo để chuẩn bị cho một cuộc phẫu thuật an toàn 

hơn. Ngoài ra, trong một số trường hợp dẫn lưu đường mật xuyên gan qua da là thủ 

thuật giải áp mật vĩnh viễn cho người bệnh, mà không cần phẫu thuật. 

II. CHỈ ĐỊNH 

 Dẫn lưu đường mật tạm thời: 

- Tắc mật thấp do ung thư giải áp mật trước phẫu thuật 

- Sốc NTĐM nặng do tắc nghẽn có dãn đường mật trong gan do sỏi gan hay sỏi ống 

mật chủ mà không thể làm ERCP hoặc ERCP thất bại. 

- Người bệnh tắc mật do hẹp đường mật sau phẫu thuật còn khả năng phẫu thuật 

phục hồi lưu thông đường mật. 

 Dẫn lưu đường mật vĩnh viễn: 

- Người bệnh tắc mật do ung thư đường mật tại rốn gan hay cao hơn. 

- Người bệnh tắc mật do ung thư đường mật không phẫu thuật được. 

- Người bệnh tắc mật do ung thư xâm lấn hay di căn của các cơ quan khác (dạ dày, đại 

tràng,… ). 
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- Người bệnh tắc mật do hẹp đường mật sau phẫu thuật có nguy cơ phẫu thuật lại 

cao. 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

- Có rối loạn đông máu nặng chưa kiểm soát được (PLT<50000/mm3), TQ >3 phút 20 

giây, TCK >3 phút 40 giây. 

- Bụng có dịch báng. 

- Có chỉ định mổ vì những l{ do khác như: viêm phúc mạc thấm mật, viêm tụy hoại tử 

xuất huyết nặng, chảy máu đường mật ồ ạt, viêm túi mật hoại tử,… 

- Suy gan nặng. 

- Người bệnh có bệnh lý nội khoa đi kèm có nguy cơ cao (suy tim, suy hô hấp,…). 

- Người bệnh không đồng ý thực hiện thủ thuật. 

IV. CHUẨN BỊ 

 Người thực hiện: 

- Bác sĩ: 

o Khám lâm sàng, kiểm tra kết quả cận lâm sàng: xét nghiệm tiền phẫu, chẩn 

đoán hình ảnh. 

o Xem xét chỉ định thực hiện kỹ thuật.  

o Hội chẩn điều trị các bệnh lý nội khoa kèm theo. 

o Giải thích cho NB và người nhà mục đích của thủ thuật, các tai biến và biến 

chứng. 

- Bác sĩ gây mê: tê tại chỗ, tiền mê  

- Điều dưỡng: chuẩn bị hồ sơ, chuẩn bị dụng cụ, hỗ trợ cho bác sĩ thực hiện thủ thuật. 

 Phương tiện:  

- Máy siêu âm Doppler màu với đầu dò sector 3,5 MHz 

- Bộ kim – catheter Secalon T 16G hay Pigtail Bioteq với các kích cỡ đường kính từ 8F 

đến 16F 

- Bộ tiểu phẫu đi kèm gồm: 

o Dụng cụ gây tê tại chỗ: ống tiêm 5-10cc, thuốc tê Lidocaine 2% ống 2ml. 

o Dụng cụ sát khuẩn: gòn gạc, cồn 70 độ hoặc Betadine 10% 

o Khăn trải + khăn lỗ, găng tay vô trùng 

o Dao mổ, kẹp Kelly, kẹp mang kim, kéo, kim chỉ khâu da 

o Băng keo vải 

 Người bệnh 

- NB và người nhà ký cam kết đồng ý thực hiện thủ thuật theo mẫu. 

- NB được vệ sinh sạch sẽ. 
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 Hồ sơ bệnh án 

- Bổ túc hồ sơ bệnh án theo đúng qui định của bệnh viện. 

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 

 Thực hiện kỹ thuật 

- Kĩ thuật dẫn lưu đường mật xuyên gan qua da được thực hiện dưới hướng dẫn của 

siêu âm tại phòng siêu âm hoặc tại phòng mổ cấp cứu (trong trường hợp cấp cứu) 

Vô cảm: tiền mê + tê tại chỗ 

Tư thế: người bệnh nằm ngửa để 2 tay trên đầu. 

Kỹ thuật 

- Người bệnh được tiền mê với Dolargan 100mg ½ ống tiêm tĩnh mạch. 

- Sát trùng da nơi chọc dò, trải khăn có lỗ, sát trùng đầu dò siêu âm. 

- Gây tê tại chỗ với 6-8 ml Lidocain 2% từ da vào thành ngực-bụng theo hướng định 

chọc. 

- Chọn điểm chọc dò và nơi đặt đầu dò hướng dẫn sao cho mặt cắt siêu âm phải nhìn 

thấy được đường mật đã chọn và đường kim đi vào. 

- Nếu chọc dò đường mật gan trái thì thường chọn điểm ngoài da là vùng thượng vị, 

dưới xương ức. 

- Nếu chọc dò gan phải thì chọn gian sườn VII-VIII đường nách trước. 

- Chọn hướng chọc vào rốn gan để tiện cho việc nong đường hầm dẫn lưu và đặt 

xuyên bướu vào ống mật chủ xuống tá tràng. 

- Kim chọn là Secalon T 16G. Nếu đường mật dãn lớn hơn 10 mm thì có thể sử dụng 

bộ kim-catheter pigtail. 

- Rạch da 3-4 mm nơi đánh dấu. 

- Chọc kim theo mặt cắt hướng dẫn của đầu dò siêu âm. 

- Khi kim vào đường mật thì rút nòng kim và đưa nòng hướng dẫn vào đường mật sau 

đó đưa Catheter vào sâu theo nòng hướng dẫn. 

- Dùng ống tiêm để hút giải áp đường mật, lấy dịch mật nuôi cấy. 

- Cố định dẫn lưu ngoài da kĩ.  

VI. THEO DÕI 

- Cho người bệnh nằm nghỉ và sinh hoạt tại giường bệnh 24h hạn chế cử động tối đa 

để tránh tuột kim. 

- Nếu cần, người bệnh sau dẫn lưu đường mật 1 tuần được tiến hành nong đường 

mật. Đối với những người bệnh có đường mật dãn lớn được dẫn lưu bằng ống pigtail 

thì không cần nong đường mật sau dẫn lưu. 
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VII. TAI BIẾN VÀ XỬ TRÍ 

Những biến chứng nặng của PTBD từng được ghi nhận qua báo cáo của nhiều tác giả 

bao gồm:  

- Chảy máu do tổn thương mạch máu lớn không tự cầm được, chảy máu đường mật: 

xử trí bằng truyền máu, chích thuốc cầm máu, dùng kháng sinh phối hợp, bơm rửa 

PTBD.  

- Rò dịch mật vào ổ bụng gây tụ dịch mật hoặc viêm phúc mạc mật: điều trị bảo tồn 

bằng chọc hút qua da dưới hướng dẫn của siêu âm, đôi khi cần phẫu thuật để xử trí 

thương tổn, rửa bụng và dẫn lưu đường mật. 

- Tổn thương các tạng lân cận như: màng phổi, ruột… rất hiếm gặp, có thể cần phải 

dẫn lưu khoang màng phổi, phẫu thuật xử lý tổn thương ruột. 

- Những biến chứng nhẹ có thể được kể đến như:  

o Sốt do hiện tượng trào mật vào máu: kháng sinh. 

o Đau tức vùng hạ sườn (P) và nơi chọc dò: giảm đau, an thần. 

o Nghẹt catheter do gập góc hoặc do cặn bùn: bơm rửa, thay dẫn lưu. 

o Phản ứng phó giao cảm gây chậm nhịp thoáng qua: atropine, an thần. 
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QUY TRÌNH MỞ ĐỘNG MẠCH LẤY HUYẾT KHỒI  

BẰNG FOGARTY 

I. ĐẠI CƯƠNG 

- Tắc động mạch (ĐM) ngoại biên là một bệnh l{ tương đối phổ biến ở người lớn tuổi. 

10-20% người trên 70 tuổi bị tắc ĐM ngoại biên với nhiều mức độ khác nhau. Người 

nghiện thuốc lá và tiểu đường cũng có một tỉ lệ khá cao bị tắc ĐM ngoại biên. 

- Phần lớn ĐM bị tắc là ĐM chi dưới. ĐM đùi thường bị nhất, kế đến là ĐM kheo,  

ĐM chày sau và ĐM chày trước. 

- Nguyên nhân phổ biến nhất của tắc ĐM ngoại biên là xơ vữa ĐM. 

- Các yếu tố thuận lợi cho bệnh tắc ĐM ngoại biên bao gồm: cao huyết áp, xơ vữa ĐM, 

thuốc lá, tiểu đường, béo phì, tăng cholesterol huyết tương... 

- Tắc ĐM được chia làm hai loại chính: tắc ĐM cấp tính và tắc ĐM mãn tính. 

o Tắc ĐM cấp tính thường do ba nguyên nhân sau: huyết khối, thuyên tắc, 

và phình ĐM bóc tách. Trong thuyên tắc ĐM, nguyên nhân bệnh lý tim 

chiếm phần lớn các trường hợp, trong đó hai phần ba là rung nhĩ, còn lại là 

nhồi máu cơ tim. 

o Tắc ĐM mãn tính thường do xơ vữa ĐM và bệnh Buerger. 

- Tắc ĐM biểu hiện bằng 6 triệu chứng kinh điển ở phần chi bị tắc: đau, dị cảm, liệt, tái 

hay tím, lạnh và mất mạch.  Triệu chứng sẽ thay đổi phụ thuộc vào thời gian, mức độ 

và vị trí tắc. 

- Đi cách hồi là triệu chứng điển hình của tắc ĐM chi dưới mãn tính. Có nhiều cách 

phân loại tình trạng thiếu máu chi ở NB bị tắc nghẽn ĐM ngoại biên, nhưng phổ biến 

nhất là phân loại của Rene Fontain. Khi thăm khám lâm sàng, phần chi bị thiếu máu 

mãn có các dấu hiệu sau: da và cơ bị teo, lông rụng, móng khô giòn dễ gãy, mạch 

giảm hay mất, nhiệt độ bề mặt thấp hơn chi bên đối diện, đầu các ngón bị tím hay 

hoại tử (thường hoại tử khô). Các ổ loét có thể hình thành ở phần xa của chi. 

- Cận lâm sàng: siêu âm doppler mạch máu, chụp CTscan mạch máu, chụp DSA. 

- Điều trị: có nhiều phương pháp điều trị tắc ĐM ngoại biên cấp tính phụ thuộc vào 

thời gian, mức độ và vị trí tắc như nội khoa chống đông, dùng tiêu sợ huyết, can 

thiệp nội mạch, phẫu thuật tái thông lòng mạch, phẫu thuật bắc cầu mạch máu qua 

chổ tắc, phẫu thuật đoạn chi khi chi hoại tử. 

- Phẫu thuật mở ĐM ngoại biên lấy huyết khối bằng Fogarty là phương pháp dùng 

catheter chuyên dụng lấy huyết khối ĐM. Các catheter có nhiều kích cỡ, phù hợp với 

khẩu kính của từng ĐM. Huyết khối lấy ra phải được gởi giải phẫu bệnh. 

II. CHỈ ĐỊNH 

- Tất cả những người bệnh (NB) được chẩn đoán tắc ĐM ngoại biên cấp tính và thời 

gian từ lúc đau tím đến lúc khám dưới 8 giờ và chưa có dấu hiệu hoại tử chi. 
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- Tất cả những NB được chẩn đoán tắc ĐM ngoại biên cấp tính và thời gian từ lúc đau 

tím đến lúc khám trên 8 giờ và chưa có dấu hiệu hoại tử chi. 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

- NB có dấu hiệu hoại tử chi (da tím, lạnh, nổi bóng nước, chảy dịch đục, có mùi thối)  

- NB đang có những bệnh lý nội khoa nặng cần cấp cứu: nhồi máu cơ tim, tai biến 

mạch máu não… 

- NB tắc ĐM mạn tính. 

- Tắc ĐM lớn: ĐM chủ bụng, ĐM chủ ngực. 

IV. CHUẨN BỊ 

 Người thực hiện 

- Bác sĩ: 

o Khám lâm sàng, kiểm tra kết quả cận lâm sàng: công thức máu, đông máu 

cơ bản, siêu âm mạch máu, CTscan mạch máu. 

o Xem xét chỉ định phẫu thuật.  

o Giải thích cho NB và người nhà mục đích của thủ thuật, các tai biến trong 

quá trình làm thủ thuật để NB hợp tác tốt.  

- Điều dưỡng: chuẩn bị hồ sơ, chuẩn bị dụng cụ, hỗ trợ cho bác sĩ thực hiện phẫu 

thuật. 

 Phương tiện 

- Thực hiện trong phòng mổ. 

- Bộ dụng cụ mạch máu ngoại biên. 

- Fogarty Balloon Embolectomy Catheter có các số khác nhau phù hợp kích thước ĐM 

cần mở như ĐM cánh tay, ĐM khoeo (số 2, số 3); ĐM đùi (số 4, số 5) 

- Chỉ khâu Prolene có các số khác nhau phù hợp kích thước ĐM cần khâu như ĐM 

cánh tay, ĐM khoeo (số 5.0, số 6.0); ĐM đùi (số 4.0) 

- Gòn lông cầm máu. 

- Heparin bolus tĩnh mạch và Heparin bơm rửa ĐM trong lúc mổ. 

 Người bệnh 

- NB ký cam kết đồng ý thực hiện phẫu thuật theo mẫu. 

- NB được vệ sinh cạo lông sạch sẽ vùng bẹn nếu mở ĐM đùi. 

 Hồ sơ bệnh án 

- Giấy cam kết đồng ý phẫu thuật được dán vào bệnh án đúng vị trí. 

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 

 Thực hiện kỹ thuật 

Vô cảm: mê NKQ 
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Kỹ thuật 

- Vị trí phẫu thuật: 

o ĐM cánh tay: 1/3 trong nếp khuỷu tay, áp dụng trong trường hợp tắc ĐM 

dưới đòn, ĐM cánh tay, ĐM trụ, ĐM quay. 

o ĐM đùi chung: trung điểm nếp bẹn, áp dụng trong trường hợp tắc ĐM 

chậu chung, ĐM chậu ngoài, ĐM đùi nông, ĐM đùi sâu. 

o ĐM khoeo: trung điểm hố khoeo, áp dụng trong trường hợp tắc ĐM 

khoeo, ĐM  chày trước, ĐM chày sau. 

- Sát trùng da và trải săng mổ. 

- Rạch da đường thẳng 6cm, dọc theo dường đi ĐM. 

- Tiến hành bộc lộ nhanh chóng ĐM cần mở. Kiểm soát đầu trên và dưới của mỗi ĐM 

với dây thun chuyên dụng và kẹp mạch máu Bulldog. 

- Đề nghị bác sĩ Gây mê bolus tĩnh mạch 2.500IU Heparin. 

- Xẻ ngang động mạch, dùng catheter lấy huyết khối động mạch đầu trên và đầu dưới 

ĐM. Kéo catheter lặp lại cho đến khi thấy dòng máu phun mạnh thành tia thì dừng. 

Tuy nhiên cũng không được kéo nhiều lần (tối đa 3 lần), thao tác kéo mạnh bạo sẽ 

làm tổn thương lớp nội mạc, gây đứt ĐM hoặc huyết khối sau mổ. Mỗi bóng có sức 

chứa cụ thể ghi ở đầu catheter, không được bơm quá mức giới hạn sẽ gây bể bóng; 

bơm bóng bằng nước, không dùng khí vì nếu bóng bể sẽ gây thuyên tắc khí. 

- Dùng Heparin 5000IU pha nước cất vô trùng để bơm rửa ĐM cả đầu trên và đầu 

dưới. 

- Dùng chỉ Prolene khâu lại ĐM, có thể khâu mũi đơn hay mũi liên tục nhưng phải đảm 

bảo không khâu hẹp hoặc tắc miệng nối. Lưu {: trước khi cột mối chỉ cuối cần thực 

hiện thao tác đuổi khí bằng cách thả nhẹ kẹp và dây thun cố định đầu dưới cho máu 

trào ra, sau đó siết lại. Tiếp tục tương tự với đầu trên. Đến đây có thể cột mối chỉ 

khâu cuối. 

- Tiến hành tháo bỏ các kẹp và dây thun cố định ĐM. Kiểm tra miệng nối, nếu xì nhiều 

xì mạnh có thể khâu tăng cường tại vị trí xì; nếu xì ít có thể dùng gòn lông đắp quanh 

miệng nối và chờ khoảng 5 phút là miệng nối sẽ cầm máu. 

- Kiểm tra mạch đập tốt trước và sau miệng nối 

- Kiểm tra cầm máu kỹ, khâu đóng cân cơ, khâu đóng da. 

VI. THEO DÕI 

 Thời kỳ hậu phẫu 

- Tiếp tục duy trì Heparin liều 25000IU pha 20ml nước cất (BTĐ) 0.6ml/h 

- Thử TQ, TCK chỉnh liều Heparin sao cho TCK bằng 2-3 lần chứng. 

- Theo dõi màu sắc da chi, cảm giác da chi, mạch đập. 
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 Sau thời kỳ hậu phẫu 

- Đo mạch, huyết áp, SpO2 kiểm tra. 

- Theo dõi màu sắc da chi, cảm giác da chi, mạch đập. 

- Thử TQ, TCK chỉnh liều Heparin 

- Chuyển thuốc kháng đông uống. 

VII. TAI BIẾN VÀ XỬ TRÍ 

- Chảy máu: do xì miệng khâu mạch máu hoặc chảy máu cơ mô dưới da. Xử trí: thám 

sát khâu cầm máu. 

- Hoại tử chi: do tắc mạch máu hoặc huyết khối ĐM tái phát mà giai đoạn hậu phẫu 

không phát hiện. Xử trí: đoạn chi hoại tử. 

- Huyết khối ĐM tái phát: do không điều trị nguyên nhân gây huyết khối (rung nhĩ), do 

tổn thương nội mạc trong khi mổ, do liều Heparin chưa đạt. Xử trí: tùy trường hợp 

có thể phải mổ lại nếu tắc nhiều hoặc chỉ cần tăng liều Heparin nếu bán tắc. 

VIII. TÀI LIỆU THAM KHẢO  

- Courtney M. Townsend, JR., MD (2012): Section XII Vascular, Chapter 63 Peripheral 

Arterial Occlusive Disease - Sabiston Textbook Of Surgery – 19th Ed. P.1725-1784. 

- F. Charles Brunicardi, MD, FACS (2010): Chapter 23 Arterial Disease - Schwartzs 

Principles of Surgery, 9th Ed. 

- Henry Haimovici (2009): Section VI Acute Arterial Occlusions of the Lower 

Extremities - Vascular Surgery. P.453-663. 

- Rutherford (2008): Acute Arterial Occlusions of the Lower Extremities - Vascular 

Surgery. P.98-135. 

- Vascular Surgery - Oxford Specialist Handbooks Series In Surgery – 2nd Ed (2010), 

P.204-210.  
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QUY TRÌNH CHỌC DỊCH MÀNG PHỔI 

I. ĐẠI CƯƠNG 

- Màng phổi là màng thanh mạc, bao phủ nhu mô phổi, trung thất, cơ hoành và mặt 

trong khoang lồng ngực. Màng phổi gồm hai lá: 

o Lá thành lót mặt trong khoang lồng ngực bao gồm màng phổi sườn, màng 

phổi trung thất, và màng phổi cơ hoành. 

o Lá tạng bao phủ mặt ngoài của phổi và len vào các rãnh liên thùy. 

o Lá thành và lá tạng gặp nhau ở rốn phổi. 

- Bình thường có một lớp dịch khoảng 10-20 ml ở giữa lá thành và lá tạng, có tác dụng 

bôi trơn cho phép lá thành và lá tạng trượt lên nhau dễ dàng trong cử động hô hấp. 

Khoang ảo giữa hai lá màng phổi gọi là khoang màng phổi. 

- Tràn dịch màng phổi là tình trạng có sự hiện diện bất thường của dịch trong khoang 

màng phổi. 

II. CHỈ ĐỊNH 

Tất cả những NB nghi ngờ có tràn dịch MP qua khám lâm sàng, chụp Xquang phổi; dù 

bất kz là loại dịch gì, hay do nguyên nhân gì, cũng cần phải chọc hút để chẩn đoán và 

điều trị. 

Chẩn đoán: 

- Chẩn đoán xác định có tràn dịch màng phổi. 

- Chẩn đoán nguyên nhân: căn cứ vào tính chất dịch được hút ra và kết quả các xét 

nghiệm dịch: sinh hoá, tế bào, vi trùng, miễn dịch. 

Điều trị: 

- Hút tháo dịch để giải phóng sự chèn ép phổi. 

- Đối với một số trường hợp tràn dịch màng phổi mạn tính, sau khi chọc tháo hết dịch, 

người bệnh được bơm chất gây dính màng phổi để chống tràn dịch màng phổi tái 

lập. 

- Đối với mủ màng phổi, chọc tháo dịch màng phổi kết hợp rửa màng phổi. 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

- Không có chống chỉ định tuyệt đối.  

- Một số trường hợp cần lưu { khi chọc dịch MP:  

o Có rối loạn đông máu, cầm máu.  

o Rối loạn huyết động.  

o Nhiễm trùng da thành ngực vùng định chọc kim. 

o NB quá lo lắng, sợ hãi, kích thích, vật vã. 
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IV. CHUẨN BỊ 

 Người thực hiện: 

- Bác sĩ: 

o Khám lâm sàng, kiểm tra kết quả cận lâm sàng: công thức máu, đông máu 

cơ bản, phim Xquang phổi. 

o Xem xét chỉ định chọc dịch MP.  

o Giải thích cho NB và người nhà mục đích của thủ thuật, các tai biến trong 

quá trình làm thủ thuật để NB hợp tác tốt.  

- Điều dưỡng: chuẩn bị hồ sơ, chuẩn bị dụng cụ, hỗ trợ cho bác sĩ thực hiện thủ thuật. 

 Phương tiện: 

- Bộ dụng cụ chọc dịch MP: 

Bơm tiêm 10-20ml 

Kim chọc dịch 22-25G 

Lidocain 2% 2ml 

Dây dịch truyền, chạc ba 

Ống xét nghiệm, bình đựng dịch 

Găng vô trùng 

Săng có lổ vô trùng 

Cồn sát trùng. 

Gòn, Gạc  vô trùng 

- Hộp thuốc chống sốc 

- Máy đo huyết áp, máy đo SpO2 

 Người bệnh 

- NB ký cam kết đồng ý chọc dịch MP theo mẫu. 

- NB ngồi kiểu cưỡi ngựa trên ghế tựa, 2 tay khoanh trên vai ghế, trán đặt vào tay để 

lưng cong ra sau. Trường hợp người bệnh mệt, có thể nằm ở tư thế Fowler. 

 

 Hồ sơ bệnh án 

- Giấy cam kết đồng ý chọc dịch MP được dán vào bệnh án đúng vị trí. 
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V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 

 Thực hiện kỹ thuật 

Vô cảm: tê tại chổ bằng Lidocain 2% 

Kỹ thuật 

- Khám xác định vị trí đâm kim: gian sườn 9 đường nách sau (người bệnh ngồi) hoặc 

gian sườn 5,6 đường nách giữa (người bệnh nằm). 

- Sát trùng da và trải săng có lỗ. 

- Dùng bơm tiêm 10ml rút Lidocain 2% (có thể pha loãng thành 1%) gây tê theo lớp: 

da, mô dưới da, màng xương sườn, cơ gian sườn, màng phổi thành. 

- Lắp bơm 20ml vào kim 20G (nếu chọc tháo dịch lắp thêm ba chạc và dây dịch truyền, 

một đầu dây truyền nối với bình đựng dịch); sau đó chọc kim tại điểm đã gây tê, 

thẳng góc với thành ngực và đâm lướt bờ trên của xương sườn dưới (để tránh tổn 

thương bó mạch thần kinh liên sườn). Khi kim qua màng phổi thành sẽ có cảm giá 

sựt và nhẹ tay hơn. Lắp bơm tiêm 20ml hút thử nếu thấy có dịch thì hút tiếp khoảng 

10-20 ml dịch để xét nghiệm. Những xét nghiệm cần làm là: sinh hoá (Glucose, 

Protein, LDH); tế bào; vi trùng; ADA, PCR lao nếu nghi ngờ. 

- Nếu muốn chọc giải áp cho người bệnh thì phải hút chậm và đảm bảo hút kín. Mỗi 

lần hút không quá 1000 ml. Nếu cần có thể hút lại lần 2 trong ngày, sau 12h. 

- Khi ngừng thủ thuật thì rút kim, sát trùng rồi băng lại. 

VI. THEO DÕI 

 Thời kỳ hậu phẫu 

- Đo mạch, huyết áp, SpO2 kiểm tra. 

 Sau thời kỳ hậu phẫu 

- Đo mạch, huyết áp, SpO2 kiểm tra. 

- Khám lâm sàng, nghe phổi 

- Chụp Xquang phổi kiểm tra xem có tràn khí màng phổi. 

VII. TAI BIẾN VÀ XỬ TRÍ 

- Dị ứng thuốc: xử trí theo phác đồ chống sốc. 

- Chảy máu: do chọc vào động mạch liên sườn. Nếu lượng máu chảy nhiều, tiến hành 

nội soi lồng ngực hoặc mở ngực cầm máu. 

- Đau: do chọc vào thần kinh liên sườn. Xử trí: thuốc giảm đau, dãn cơ, Vitamin  

nhóm B. 

- Sốc: do người bệnh quá sợ hãi hoặc làm thủ thuật quá thô bạo gây đau người bệnh. 

- Truỵ tim mạch do sốc màng phổi: tai biến này xảy ra khi hút dịch quá nhanh và quá 

nhiều. Cần phải tuân theo đúng các thao tác kỹ thuật. 
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- Tràn khí màng phổi: thường do khí bị hút vào qua kim, do không đảm bảo hút kín. 

Cũng có thể do chọc vào phổi gây vỡ bóng khí thũng. Tùy lượng tràn khí mà có thể 

theo dõi (tràn khí lượng ít); chọc hút khí hoặc dẫn lưu màng phổi (tràn khí lượng vừa, 

nhiều). 

- Phù phổi cấp: xảy ra khi hút dịch quá nhanh và nhiều. Xử trí theo phác đồ chống phù 

phổi cấp. 

- Chọc nhầm phủ tạng: vào phổi, vào tim, gan, ruột, lách và dạ dày. Cần nắm vững vị 

trí giải phẫu và làm thận trọng. Xử trí tùy mức độ thương tổn. 

- Nhiễm trùng: có thể gây ra mủ màng phổi. Cần phải tuân thủ đúng qui tắc vô trùng 

trong thủ thuật. 

VIII. TÀI LIỆU THAM KHẢO  

- Nguyễn Công Minh (2008): Chấn thương ngực. Nhà Xuất bản y học. 

- Charles Brunicardi, MD, FACS (2010): Part II Specific Considerations, Chapter 5 Chest 

Trauma - Schwartz's Principles of Surgery – 9th Ed. P.872-890. 

- Courtney M. Townsend, JR., MD (2012): Section XI Chest, Chapter 60 Chest Trauma - 

Sabiston Textbook Of Surgery – 19th Ed. P.907-1009. 

- Robert M. Zollinger, Jr., MD, FACS (2011): Plate 47 Chest Trauma - Zollinger's Atlas Of 

Surgical Operations – 9th Ed. P334-350. 
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QUY TRÌNH PHẪU THUẬT GIẢM TIẾT MỒ HÔI TAY 

I. ĐẠI CƯƠNG 

- Do sự mất cân bằng về chức năng hệ TKGC gây ra, chứng tăng tiết mồ hôi ở tay 

(nách) không có nguy cơ thực thể nhưng làm cho chức năng bàn tay giảm hiệu quả 

và ảnh hưởng đến tâm lý không ít nên phẫu thuật cắt TKGC là cần thiết. 

- Điều trị hiệu quả nhất là cắt (TKGC) ngực. Ngày nay, phẫu thuật được thực hiện qua 

nội soi lồng ngực, không còn ai xử dụng mổ mở. 

II.  CHỈ ĐỊNH:  

- Tăng tiết mồ hôi tay quá mức ảnh hưởng đến khả năng học tập, lao động hay  

giao tiếp. 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

- Tương đối: người trẻ < 16 tuổi, hoặc người > 40 tuổi. 

- Phổi, màng phổi bị xơ hóa, dày dính nhiều do bệnh l{ có trước (lao). 

IV. CHUẨN BỊ 

 Người thực hiện:  

- Bác sĩ: 

o Khám lâm sàng, kiểm tra kết quả cận lâm sàng: công thức máu, đông máu 

cơ bản, điện tim, XQ phổi. 

o Xem xét chỉ định phẫu thuật.  

o Giải thích cho bệnh nhân nguy cơ thất bại do phổi dính (không phát hiện 

được qua X quang phổi trước mổ), tình trạng tăng tiết mồ hôi bù trừ, khả 

năng tái phát. 

o Giải thích cho BN và người nhà mục đích của thủ thuật, các tai biến trong 

quá trình làm thủ thuật để BN hợp tác tốt.  

- Điều dưỡng: chuẩn bị hồ sơ, chuẩn bị dụng cụ, hỗ trợ cho bác sĩ thực hiện phẫu 

thuật. 

 Phương tiện:  

- Thực hiện trong phòng mổ. 

- Bộ dụng cụ phẫu thuật loại 3. 

- Bộ dụng cụ mở ngực (khi có tai biến cần mở ngực) 

- Bô dụng cụ cắt TKGC. 

- Chỉ khâu da (soie 3.0, Nylon 4.0) 

 Người bệnh 

- BN ký cam kết đồng ý thực hiện phẫu thuật theo mẫu. 
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  Hồ sơ bệnh án 

- Giấy cam kết đồng ý phẫu thuật được dán vào bệnh án đúng vị trí. 

V.  CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 

 Thực hiện kỹ thuật 

Vô cảm: mê NKQ 

Tư thế bệnh nhân: nằm ngửa, lưng và đầu cao 30o (thế Fowler). Hai tay dang ngang 90o. 

Kỹ thuật 

- Thực hiện thao tác từng bên ngực như sau: 

- Rạch da 1cm trên khoang liên sườn 4 đường nách giữa (trong hõm nách). Đặt 1 

trocar 7mm (hoặc 10mm), qua đó vừa đưa camera 5 mm cùng lúc với cây đốt điện 2 

mm để thao tác. Trường hợp màng phổi dày dính nhiều hoặc phổi xẹp không tốt có 

thể vào thêm 1 trocar 5 mm qua khoang liên sườn 5 để bóc tách. Kết hợp với người 

gây mê để phổi tự xẹp hoặc trợ giúp đè phổi nhẹ nhàng, không bơm khí CO2. 

- Cắt thần kinh giao cảm ngực: cắt đứt ngang dây thần kinh giao cảm ngực trên củ 

sườn 2 và 3 (tăng tiết mồ hôi bàn tay ± nách) hoặc 3 và 4 (tăng tiết mồ hôi nách) chú 

ý phải cắt cả các nhánh nối phụ nếu có trên thân xương sườn 2 hoặc 3. 

- Kết hợp đồng bộ với người gây mê để cho phổi nở lại và đóng kín ngực, không cần 

dẫn lưu màng phổi. 

VI. THEO DÕI 

 Thời kỳ hậu phẫu 

- Theo dõi sát hô hấp của bệnh nhân. 

- Chụp X quang phổi tại giường hậu phẫu trong vòng vài giờ đầu để phát hiện  

biến chứng: 

o Tràn khí màng phổi. 

o Tràn khí dưới da. 

o Tràn máu màng phổi. 

o Tụ máu thành ngực. 

o Dập phổi. 

- Nếu có biến chứng nặng cần phẫu thuật lại để xử trí. 

  Sau thời kỳ hậu phẫu 

- Theo dõi hô hấp 

- Chỉ số đau sau mổ 

- Lành vết thương 
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VII. TAI BIẾN VÀ XỬ TRÍ 

- Mở ngực khi có tai biến xảy ra (chảy máu nhiều do tổn thương mạch máu lớn, rách 

phổi nhiều hay thủng khí phế quản). 

- Mở ngực khâu cầm máu, đặt dẫn lưu màng phổi trong trường hợp chảy máu nhiều. 

- Mở ngực khâu lại phổi, khí phế quản và đặt dẫn lưu màng phổi trong trường hợp 

rách phổi nhiều hay thủng khí phế quản. 
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QUY TRÌNH CẮT BÁN PHẦN HAI THÙY TUYẾN GIÁP 

I. ĐẠI CƯƠNG 

- Bướu giáp nhân là biểu hiện lâm sàng của nhiều bệnh lý tuyến giáp khác nhau và là 

một rối loạn nội tiết phổ biến nhất đặc biệt ở những vùng có thu nhận iot thấp.  

- Tỷ lệ bướu giáp nhân sờ thấy khoảng 4% - 5% ở những vùng có thu nhận iot bình 

thường, trong đó một nửa là đơn nhân và một nửa là đa nhân. Tỷ lệ bướu giáp nhân 

lên tới 50% nếu phát hiện bằng siêu âm hay khi mổ xác.  

- Đa số bướu giáp nhân là lành tính, tỷ lệ ác tính chiếm khoảng 10% - 30% trong các 

trường hợp bướu giáp nhân.  

- Đánh giá bướu giáp nhân dựa vào thăm khám lâm sàng, xét nghiệm chức năng tuyến 

giáp, chẩn đoán hình ảnh, xét nghiệm tế bào học.  

- Điều trị bướu giáp nhân phụ thuộc bệnh lý, có thể điều trị nội khoa, phẫu thuật, 

phóng xạ.  

II. CHỈ ĐỊNH 

- Nhiều nhân ở cả 2 thùy tuyến giáp: chức năng tuyến giáp bình thường, xạ hình tuyến 

giáp nhân lạnh, xét nghiệm tế bào bướu nhân lành tính, siêu âm thấy nhân nằm ở 

các cực của cả 2 thùy tuyến giáp.  

- Đã điều trị nội khoa nhiều không đỡ, hay không có điều kiện điều trị nội khoa.  

- Có dấu hiệu chèn ép: nuốt vướng, khó nuốt hay khó thở  

- Giải quyết thẩm mỹ  

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

- Viêm giáp  

- Cường giáp  

- Ung thư giáp  

IV. CHUẨN BỊ 

 Người thực hiện 

- 1 bác sĩ phẫu thuật  

- 1 bác sĩ gây mê  

- 2 bác sĩ phụ mổ  

- 1 kỹ thuật viên gây mê  

- 1 điều dưỡng dụng cụ  

- 1 điều dưỡng ngoài  

- 1 hộ lý  
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 Phương tiện 

- Máy gây mê  

- Dao điện / Dao siêu âm Harmonic 

- Dụng cụ mổ  

 Người bệnh 

- Khám và giải thích về bệnh tình cho người bệnh và người nhà người bệnh.  

- Làm các xét nghiệm cơ bản trước mổ. 

- Chuẩn bị người bệnh trước mổ: vào viện trước, tối dùng thuốc an thần, giải thích và 

ký cam kết trước mổ, vẽ cổ trước khi mổ. 

 Hồ sơ bệnh án 

- Giấy cam kết đồng ý phẫu thuật được dán vào bệnh án đúng vị trí. 

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 

 Thực hiện kỹ thuật 

Vô cảm: Gây mê toàn thân có đặt nội khí quản hoặc gây tê đám rối cổ nông nếu chống 

chỉ định đặt nội khí quản.  

Tư thế người bệnh:  

- Nằm ngửa  

- Hai tay để dạng  

- Độn gối dưới 2 vai để cổ ưỡn  

Kỹ thuật 

 Vị trí phẫu thuật viên và phụ:  

- Phẫu thuật viên đứng cùng bên với thùy cần phẫu thuật  

- Phụ 1: Đứng đối diện với phẫu thuật viên  

- Phụ 2 đứng cùng phía với phụ 1  

- Dụng cụ viên: đứng cạnh phẫu thuật viên về phía bàn dụng cụ 

 Đường rạch da:  

- Được xác định khi người bệnh ở tư thế ngồi.  

- Vị trí ở trên hõm ức 1 cm, tốt nhất là trùng với nếp da.  

- Hướng đường mổ cong lên trên.  

 Các thì trong phẫu thuật:  

Thì 1 – Rạch da và bộc lộ tuyến:  

- Rạch da qua lớp cơ bám da cổ, ngay phía trên các tĩnh mạch cổ trước trên lớp nông 

của cân cổ sâu.  

- Tách vạt da: theo lớp vô mạch  
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o Lên trên tới sụn giáp  

o Xuống dưới tới hõm ức.  

- Tách đường giữa vén sang 2 bên đi vào tuyến giáp. Trong trường hợp bướu lớn có 

thể cắt cơ ức giáp, ức móng  

- Đi vào tuyến giáp theo đường bên (không đi theo đường giữa) là đường dọc theo bờ 

trước của cơ ức đòn chũm. Tách theo cân cơ, từ dưới lên trên dọc theo chiều dài của 

cơ.  

- Tách cơ vai – móng. 

- Tách dọc cơ ức giáp: Theo thớ dọc của cơ bằng dao điện. Ngay phía dưới cơ là thùy 

tuyến giáp.  

- Sau khi bộc lộ tới mặt trước của tuyến dùng kẹp cầm máu loại nhỏ phẫu tích tuyến 

giáp khỏi các thành phần xung quanh như: Cơ ức giáp, ức móng ở mặt bên, động 

mạch cảnh, tĩnh mạch cảnh ở mặt sau.  

Thì 2 – Xử lý thương tổn:  

- Sử dụng dao điện/dao siêu âm để bóc tách, cầm máu hay cắt tổ chức  

- Phẫu tích cực dưới (Nếu nhân ở cực dưới)  

o Dùng kẹp cầm máu cặp nhẹ vào cực dưới của thùy nơi tổ chức lành kéo 

nhẹ thùy tuyến lên phía trước trên. Nếu là tổ chức thì phải thận trọng bởi 

vì nếu cặp thì rất dễ làm vỡ u dẫn đến chảy máu khó cầm làm khó khăn 

cho quá trình bóc tách.  

o Tiếp tục kéo tuyến lên trên và vào trong để bóc tách tiếp mặt sau bên cực 

dưới của thùy. Đây là nơi đổ vào của động mạch giáp dưới.  

o Dùng dao điện/ dao siêu âm cắt bán phần cực dưới tuyến giáp  

- Phẫu tích cực trên (Nếu nhân ở cực trên)  

o Dùng kẹp cầm máu cặp nhẹ vào mặt tuyến ở phía cực trên kéo ra ngoài, 

lên trên, dùng kẹp cầm máu khác đi vào khoang vô mạch, tách tuyến khỏi 

khí quản, đốt và cắt các mạch máu.  

o Tiếp tục phẫu tích lên phía trên tới khi quan sát thấy động mạch giáp trên. 

Đối với động mạch giáp trên dùng kẹp cầm máu cặp cắt và buộc mạch 

máu.  

o Tách thành sau phía trên của thùy tuyến: Sau đó dùng dao điện/ dao siêu 

âm cắt bán phần cực trên để lại tổ chức lành cực dưới.  

o Tách dây thần kinh quặt ngược hay tuyến cận giáp nếu thấy  

- Tùy theo vị trí nhân cực trên hay cực dưới mà ta dùng dao điện/dao siêu âm cắt bán 

phần 2 thùy để lại cực trên hay cực dưới.  

- Đặt dẫn lưu Redon hoặc không tùy trường hợp  
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Thì 3 – Đóng vết mổ khâu da:  

- Không cần khâu lại các cơ. Tổ chức dưới da khâu lại mũi rời bằng chỉ tiêu (Vicryle 

3/0). Da khâu bằng chỉ luồn tự tiêu dưới da hoặc chỉ không tan Nilon 4.0. 

VI. THEO DÕI 

- Chảy máu  

- Nói khàn  

- Tê tay chân – Cơn tetani  

- Khó thở  

- Nhiễm trùng  

VII. TAI BIẾN VÀ XỬ TRÍ 

- Trường hợp chảy máu nhiều: phù nề cổ, khó thở dẫn lưu ra máu đỏ tươi, có máu 

đông, mở vết mổ cầm máu lại  

- Nói khàn: Chống phù nề - corticoid – vitamin 3B  

- Tê tay chân – Cơn tetani: Calci Clorid tiêm tĩnh mạch  

- Khó thở:  

o Thở ôxy  

o Mở khí quản ra da  

- Nhiễm trùng: Kháng sinh, chống phù nề 

VIII. TÀI LIỆU THAM KHẢO 

- Quyết định số 4423/QĐ-BYT ngày 17/8/2016 về việc ban hành tài liệu Hướng dẫn 

quy trình kỹ thuật Chuyên khoa Phẫu thuật Tim mạch – Lồng ngực 

- Nguyễn Khánh Dư (2008): Bệnh Học Tuyến Giáp – Bệnh Học Ngoại Khoa Đại Học Y 

Dược TP.HCM, Trang 40-46. Nhà Xuất Bản Y Học. 

- Trần Bá Huy (2009): Phẫu Thuật Nhân Giáp. Tạp Chí Y Học TPHCM, Trang 29-35. 

- Kenneth Ain (2011): Thyroid Nodule - The Complete Thyroid Book – 2nd Ed, P.46-55. 

- Mark P.J Vanderpump (2008): Thyroid Nodule - Thyroid Disease – 4th Ed, P.125-130. 

- Courtney M. Townsend, JR., MD (2012): Chapter 38 Thyroid , Thyroid Nodule - 

Sabiston Textbook Of Surgery – 19th  Ed. P.899-902. 
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QUY TRÌNH PHẪU THUẬT THAY ĐOẠN ĐỘNG MẠCH CHỦ BỤNG 

DƯỚI THẬN, ĐỘNG MẠCH CHẬU 

I. ĐẠI CƯƠNG 

- Là phẫu thuật mạch máu áp dụng cho các bệnh lý phồng động mạch chủ và tắc động 

mạch chủ (hội chứng Leriche)  

- Kỹ thuật yêu cầu sử dụng mạch nhân tạo làm vật liệu thay thế mạch bệnh.  

- Đa phần tổn thương ĐMCB khu trú ở đoạn dưới ĐM thận nên bài viết này chỉ  

mô tả kỹ thuật thay đoạn ĐMCB dưới thận qua đường mở bụng (laparotomy).  

II. CHỈ ĐỊNH 

- Phồng ĐMCB đường kính trên 2,5 lần đường kính cổ trên hoặc trên 5cm.  

- Phồng ĐMCB có biến chứng: Nhiễm trùng, vỡ, dọa vỡ, tắc mạch chi.  

- Thiếu máu chi từ giai đoạn II nặng trở lên trong hội chứng Leriche.   

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

- Thể trạng người bệnh không cho phép (quá già yếu, nhiều bệnh nội khoa phối hợp 

nặng).  

- Có kèm bệnh l{ ung thư đường tiêu hóa (chống chỉ định tương đối)  

IV. CHUẨN BỊ 

 Người thực hiện: gồm 2 kíp 

- Kíp phẫu thuật: Phẫu thuật viên chuyên khoa tim mạch, 2 trợ thủ, 1 dụng cụ viên và 

1 chạy ngoài.  

- Kíp gây mê: Bác sĩ gây mê và 1 trợ thủ.  

 Phương tiện 

- Dụng cụ phẫu thuật mạch máu: cần có các dụng cụ chuyên dụng như kẹp mạch máu 

cỡ lớn (để kẹp ĐMC), kẹp mạch máu các cỡ, sonde Forgaty để lấy huyết khối trong 

trường hợp tắc mạch phía dưới, thìa nạo (Curette) hoặc Spatule để lấy bỏ nội mạc 

bệnh lý. Chỉ phẫu thuật cần có chỉ mạch máu (prolene hoặc ethylene 4.0; 5.0; 6.0). 

Chỉ để khâu ĐM đốt sống (vicryl hoặc Safil 3.0). Các loại chỉ khác cho phẫu thuật ổ 

bụng. Vật liệu mạch nhân tạo có thể dùng Dacron, Gore-tex hoặc mạch Dacron có 

tráng bạc (Silvergraft)  

-  Phương tiện gây mê: Mê nội khí quản có giãn cơ  

 Người bệnh 

- Chuẩn bị mổ theo qui trình mổ phiên. Giải thích người bệnh và gia đình theo qui 

định. Hoàn thiện các biên bản pháp lý.  
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- Người bệnh và gia đình được giải thích rõ trước mổ về tình trạng bệnh và tình trạng 

chung, về những khả năng phẫu thuật sẽ thực hiện, về những tai biến, biến chứng, di 

chứng có thể gặp do bệnh, do phẫu thuật, do gây mê, tê, giảm đau, do cơ địa của 

người bệnh.  

- Nâng cao thể trạng, cân bằng những rối loạn do hậu quả của bệnh hoặc do cơ địa, 

bệnh mãn tính, tuổi.  

- Điều trị ổn định các bệnh nội khoa như cao huyết áp, đái đường,… trước khi can 

thiệp phẫu thuật (trừ trường hợp mổ cấp cứu). Truyền máu nếu người bệnh có thiếu 

máu nhiều.  

- Nhịn ăn, thụt tháo, vệ sinh vùng phẫu thuật và toàn thân.  

- Có thể dùng kháng sinh dự phòng trước mổ hoặc không. 

 Hồ sơ bệnh án:  

Hoàn chỉnh hồ sơ bệnh án theo qui định chung của phẫu thuật (siêu âm, xét nghiệm, 

XQuang …). Đầy đủ thủ tục pháp lý (xác nhận của BS lãnh đạo…). Có thể hoàn thành các 

bước này sau nếu người bệnh tối cấp cứu. Các xét nghiệm cần thiết bao gồm:  

- X-Quang ngực thẳng  

- ECG, siêu âm tim đánh giá thiếu máu cơ tim  

- Chức năng hô hấp  

- Nhóm máu, công thức máu toàn bộ, chức năng đông máu cầm máu toàn bộ  

- Xét nghiệm đánh giá chức năng gan, thận  

- Điện giải đồ  

- Xét nghiệm nước tiểu  

- Siêu âm mạch cảnh và mạch chi dưới hai bên. 

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 

Vô cảm: Gây mê nội khí quản; theo dõi huyết áp và điện tim. Đặt thông tiểu, thông dạ 

dày, theo dõi huyết áp liên tục. Đặt đường truyền TM trung ương để theo dõi và bù dịch 

trong trường hợp cần thiết.  

Tư thế người bệnh nằm ngửa, có kê gối đệm ngang mũi ức; sát trùng bộc lộ toàn bộ ổ 

bụng và hai bẹn; trải săng. 

Kỹ thuật 

Bước 1: Mở bụng đường trắng giữa trên và dưới rốn  

Bước 2: Đánh giá các tạng trong ổ bụng (u, loét, túi thừa?).  

Bước 3: Vén ruột ra khỏi phẫu trường, trong trường hợp đưa ruột ra ngoài ổ bụng cần 

giữ ấm và chống căng, xoắn cho cuống mạch mạc treo tràng trên.  
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Bước 4: Bộc lộ ĐMCB: Mở phúc mạc lá thành vị trí dây chằng tá hỗng tràng, lật góc 

treitz và D4 tá tràng sang phải để bộc lộ ĐMCB sát ĐM thận. Bộc lộ vị trí thay mạch phía 

dưới phụ thuộc vào hình thái khối phồng hoặc chiều dài mạch bị tắc. Có thể bộc lộ 

ĐMCB đoạn ngã ba chủ chậu, ĐM chậu gốc, ĐM chậu ngoài hoặc ĐM đùi chung hai bên. 

(Cần lưu { tách riêng niệu quản khi bộc lộ ĐM chậu)  

Bước 5: Heparin toàn thân liều 50UI/kg.  

Bước 6: Kẹp mạch máu trên và dưới tổn thương.  

Bước 7: Thay đoạn mạch máu:  

- Trong trường hợp phồng mạch: Mở dọc ĐMCB đoạn khối phồng, khâu cầm máu các 

ĐM đốt sống. Thay đoạn ĐM nhân tạo đoạn tổn thương bằng mạch nhân tạo đoạn 

thẳng hoặc chữ Y tùy trường hợp, miệng nối đầu trên tiến hành trước với chỉ mạch 

máu 4.0; Miệng nối dưới dùng chỉ 4.0 (cho mạch chủ) hoặc 5.0 (cho mạch chậu, đùi). 

Cần lưu { thả kẹp mạch để lấy bỏ các mảng xơ vữa tại miệng nối, đuổi khí phù hợp. 

Trong trường hợp nghi ngờ thiếu máu đại tràng trái cần phục hồi lưu thông cho ĐM 

mạc treo tràng dưới. Sau khi thay đoạn mạch nhân tạo, khâu lại áo của khối phồng 

mạch che mạch nhân tạo  

- Trong hội chứng Lerich: Không mở ĐM mà kẹp và khâu thắt đoạn mạch bị tắc. Kỹ 

thuật thay đoạn mạch được tiến hành như trong phồng mạch  

Bước 8: Đặt dẫn lưu trong trường hợp cần thiết (phồng nhiễm trùng, vỡ).  

Bước 9: Khâu lại phúc mạc lá thành  

Bước 10: Lau rửa, xếp ruột  

Bước 11: Đóng các vết mổ, kết thúc phẫu thuật.  

VI. THEO DÕI 

- Nhịp tim, mạch, huyết áp, áp lực TM trung ương, tốt nhất là huyết áp động mạch 

xâm lấn trong suốt quá trình phẫu thuật và hậu phẫu.  

- Cho kháng sinh điều trị dự phòng nhiễm khuẩn; truyền máu và các dung dịch thay 

thế máu ... tuz theo tình trạng huyết động và các thông số xét nghiệm.  

- Cho thuốc chống đông (Heparin) ngay sau 6-8 giờ đầu sau mổ nếu mạch máu xơ vữa 

nặng, hết nguy cơ chảy máu.  

VII. TAI BIẾN VÀ XỬ TRÍ 

- Chảy máu: điều chỉnh đông máu. Chỉ định mổ lại cầm máu cấp cứu nếu có khối máu 

tụ lớn, có rối loạn huyết động.  

- Tắc mạch sau mổ: Do không xử trí hết (bỏ sót) tổn thương, kỹ thuật khâu phục hồi 

lưu thông mạch hoặc sử dụng thuốc chống đông chưa hợp lý. Chỉ định mổ lại phục 
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hồi lưu thông mạch khi có dấu thiếu máu nặng hai chân (xử trí theo phác đồ thiếu 

máu cấp tính chi dưới). 

- Thiếu máu ruột do phẫu thuật ảnh hưởng đến ĐM mạc treo tràng dưới và ĐM chậu 

trong 2 bên, phải mổ lại cắt ruột nếu có viêm phúc mạc do hoại tử ruột.  

- Thiếu máu tủy do thắt các ĐM đốt sống, điều trị phục hồi chức năng  

- Nhiễm trùng: Có thể tại vết mổ hoặc toàn thân do nhiễm trùng mảnh ghép, xử trí từ 

nhẹ đến nặng bao gồm cắt chỉ cách quãng, cấy dịch vết mổ/cấy máu tìm vi khuẩn và 

làm kháng sinh đồ, dùng kháng sinh theo kháng sinh đồ. Trường hợp nhiễm trùng 

mảnh ghép nặng, điều trị nội thất bại phải mổ lại lấy bỏ mảnh ghép và bắc cầu ngoài 

giải phẫu.  

- Các biến chứng của đông máu (tăng hoặc giảm đông): điều chỉnh thuốc chống đông. 

VIII. TÀI LIỆU THAM KHẢO 

- Quyết định số 4423/QĐ-BYT ngày 17/8/2016 về việc ban hành tài liệu Hướng dẫn 

quy trình kỹ thuật Chuyên khoa Phẫu thuật Tim mạch – Lồng ngực 

- Courtney M. Townsend, JR., MD (2012): Section XII Vascular, Chapter 62 The Aorta, 

Abdominal aortic aneurysm - Sabiston Textbook Of Surgery – 19th Ed. P.1697-1710. 

- Henry Haimovici (2004): Part VII Aortic and Peripheral Aneurysms, Chapter 59 

Abdominal aortic aneurysm - Vascular Surgery. P.703-736. 

- Rutherford (2008): Abdominal aortic aneurysm - Vascular Surgery. P.294-310. 

- Vascular Surgery - Oxford Specialist Handbooks Series In Surgery – 1st Ed (2007), 

P.73-81. 
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NIỆU KHOA 
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QUY TRÌNH KỸ THUẬT CẮT THẬN  

QUA NGÃ NỘI SOI SAU PHÚC MẠC 

I. ĐẠI CƯƠNG 

- Lành tính mất chức năng và được sử dụng rộng rãi trên toàn thế giới. 

- Vào năm 1990, Clayman và cộng sự lần đầu tiên cắt thận qua nội soi, đó là dấu mốc 

quan trọng trong phẫu thuật ít xâm lấn 

- Kể từ lúc đó, rất nhiều trung tâm đã thực hiện kĩ thuật cắt thận qua ngã nội soi và 

phẫu thuật này đã được chứng minh là có nhiều ưu điểm so với mổ hở như là giảm 

đau hậu phẫu, nằm viện ngắn ngày hơn, thời gian hồi phục nhanh hơn và nhanh 

chóng trở lại cuộc sống thường ngày hơn. 

II. CHỈ ĐỊNH 

- Thận mất chức năng có bằng chứng xác nhận của xạ hình thận 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

- Bệnh nhân quá yếu hoặc có nhiều bệnh l{ đi kèm (suy tim, rối loạn đông máu,…)  

- Bệnh nhân đã từng được mổ hở vùng sau phúc mạc bên dự định phẫu thuật. 

- Bệnh nhân không đồng ý can thiệp bằng phẫu thuật nội soi sau phúc mạc cắt thận. 

IV. CHUẨN BỊ 

 Người thực hiện 

 Phương tiện 

- Phòng mổ tiêu chuẩn: có thể đặt được trang thiết bị nội soi 

- Bàn mổ: có dụng cụ cố định bệnh nhân khi nằm nghiêng và có đồ nâng hông lưng 

bên đối diện. 

- Trang thiết bị phẫu thuật và nội soi ổ bụng: 

o Màn hình, nguồn sáng, camera, máy bơm CO2, máy hút, máy đốt, ống soi. 

o Dụng cụ phẫu thuật nội soi: 2 trocar 10mm, 2 trocar 5mm, 1 ống soi ổ 

bụng 30°, 1 kẹp Kelly, 1 kẹp Babcock, 1 cây kéo, 1ống hút, 1 kẹp mang kim, 

dao điện nội soi, gạc nội soi, clip cầm máu, Hem-O-Lock, ngón cái của găng 

tay 7.5 để làm bong bóng tạo khoang. 

o Dụng cụ phẫu thuật thông thường: dao mổ, kẹp Kelly, nhíp dài, nhíp có 

mấu kẹp mang kim, chỉ Vicryl 4.0, chỉ Vicryl 1.0, chỉ khâu da, gạc, thông 

Foley 18Fr, ống dẫn lưu… 
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 Người bệnh 

Trước mổ 

- Bệnh sử: ghi nhận các triệu chứng thường gặp đau hông lưng, diễn tiến từ lúc phát 

hiện đến lúc nhập viện. 

- Tiền căn: bệnh lý nội khoa, bệnh lý mãn tính, tiền sử ngoại khoa. 

- Sinh hóa: urê, creatinin/ máu, công thức máu. 

- Siêu âm: đánh giá sơ bộ bản chất, kích thước, vị trí, 

- UIV: đánh giá chức năng thận qua khả năng bài tiết của 2 thận, phát hiện bệnh lý 

thận đi kèm. 

- MSCT hoặc MRI: tương tự siêu âm nhưng có độ chính xác cao hơn, đánh giá di căn 

hạch, đánh giá tình trạng mạch. 

- Xạ hình thận: đánh giá chức năng của thận dự định phẫu thuật vả thận đối bên. 

Trong phòng mổ 

- Chuẩn bị bệnh nhân tương tự như các cuộc mổ khác. 

- Gây mê nội khí quản. 

- Đặt thông tiểu. 

- Bệnh nhân nằm tư thế nghiêng 90° bên dưới hông được kê cao để làm rộng phẫu 

trường. Cố định bệnh nhân để khi cần thay đổi nghiên bàn trong lúc mổ không sợ bị 

rơi bệnh nhân. Sát trùng rộng vùng hông lưng để có thể chuyển mổ hở nếu cần. 

V. CÁCH THỨC TIẾN HÀNH 

 Thực hiện kỹ thuật 

- Vị trí kíp mổ: phẫu thuật viên đứng sau bệnh nhân. Người phụ đứng bên cạnh phẫu 

thuật viên (phía chân của bệnh nhân) điều dưỡng dụng cụ đứng phía trước bệnh 

nhân đối diện với phẫu thuật viên. 

- Vị trí trang thiết bị: màn hình theo dõi và các thiết bị nội soi đặt ở phía trước phẫu 

thuật viên và người phụ. 

Các bước phẫu thuật nội soi ngoài phúc mạc cắt thận: 

- Rạch da dưới sườn 12 ngay đường nách sau, dùng kẹp Kelly tách vào vùng sau phúc 

mạc đưa bong bóng vào bơm hơi khoảng 300cc để tạo khoang sau phúc mạc. Đưa 

trocar đầu tiên vào, đặt ống soi ổ bụng kiểm tra khoang sau phúc mạc. Đặt trocar thứ 

2 ngay vị trí trên mào chậu đường nách giữa có nhìn kiểm soát bên trong. Đặt trocar 

thứ 3 ngay đường nách trước sao cho tạo thành tam giác với 2 trocar còn lại có nhìn 

kiểm soát bên trong nếu thấy vướng phúc mạc có thể hạ phúc mạc bên trong. Lúc 

này vị trí của trocar thứ 2 trên mào chậu được dùng đặt ống soi ổ bụng 2 trocar còn 

lại dùng để thao tác. Khi khó khăn có thể đặt thêm trocar thứ 4 (tùy mục đích kẹp chỉ 

hoặc vén phúc mạc). 

 



 

93 
 

 

Hình 2.1: Vị trí đặt trocar: A = trocar 1, B = trocar 2, C = trocar 3 

(Nguồn: Jonathan L. Wrigth et al (2005). “Laparoscopic partial nephrectomy: 

comparison of transperitoneal and retroperitoneal approaches”, J Urol, 174, p 482) 

- Vén phúc mạc và mỡ, lấy cơ thắt lưng chậu làm chuẩn. Bộc lộ mặt sau thận tách rời 

thận ra khỏi cơ thắt lưng chậu. Bóc tách thẳng trực tiếp vào rốn thận có thể tìm thấy 

động mạch nhờ vào mạch đập. Hoặc nếu khó, phía bên phải đi theo tĩnh mạch chủ, 

phía bên trái đi theo động mạch chủ hướng lên trên để tìm rốn thận, sau khi thấy rốn 

thận bóc tách bộc lộ động mạch. Cần phải bộc lộ toàn bộ chu vi động mạch 1 đoạn 

khoảng 1- 1,5cm và vị trí càng sát gốc càng tốt. 

- Chú ý, nếu có động mạch bất thường cực trên hoặc cực dưới cần phải khống chế 

đồng thời. 

- Khống chế động mạch thận bằng Hem-O-Lock và bằng clip sắt, cắt động mạch thận 

và các động mạch phụ nếu có. Sau đó, tìm tĩnh mạch thận, bộc lộ và cắt tĩnh mạch 

tương tự như động mạch thận. 

- Kiểm tra lại rốn thận đã cắt 

- Bóc tách xung quanh chủ mô thận, di động thận ra khỏi khoang sau phúc mạc, trong 

trường hợp thận chứng nước to có thể chọc hút để việc bóc tách dễ dàng hơn. 

- Đặt ống dẫn lưu. 

- Đóng bụng khâu da cố định ống dẫn lưu. 

- Gởi bệnh phẩm cho giải phẫu bệnh lý. 

- Bệnh nhân được giữ lại phòng hồi tỉnh, sẽ được chuyển về khoa phòng khi bệnh 

nhân tỉnh, các chỉ số sinh hóa ổn định và không phát hiện gì bất thường. 

A 

B 
C 
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VI. THEO DÕI: 

 Thời kỳ hậu phẫu: 

- Dịch trong ống dẫn lưu. 

- Theo dõi lượng nước tiểu. 

- Kiểm tra chức năng thận nếu bên thận còn lại có nguy cơ giảm chức năng. 

- Thời gian đặt ống dẫn lưu. 

- Kiểm tra kết quả giải phẫu bệnh. 

 Sau thời kỳ hậu phẫu: 

- Tái khám định kz 1 tháng, 3 tháng, 6 tháng và mỗi năm. 

o Đau hông lưng. 

o Siêu âm, MSCT kiểm tra dịch tụ sau phúc mạc. 

o Chức năng thận nếu thận còn lại có nguy cơ giảm chức năng. 

o Ghi nhận các biến chứng khác nếu có. 

- Kiểm tra đối chiếu với kết quả giải phẫu bệnh để đánh giá kết quả. 

VII. TAI BIẾN VÀ XỬ TRÍ 

Ngoài những biến tương tự như mổ hở cắt thận tận gốc, phẫu thuật nội soi sau phúc mạc 

cắt còn có những loại và những biểu hiện biến chứng khác biệt gặp những biến chứng 

như sau: 

- Tổn thương ruột xảy ra với tỉ lệ 1,3/1000 và đa số 69% không được phát hiện trong 

lúc mổ. Bệnh nhân với tổn thương tạng, mà không được nhận biết, sau nội soi 

thường đau âm ỉ và tăng dần ở vùng trocar vị trí gần với tổn thương ruột. Những 

biểu hiện muộn như là nôn ói, tiêu chảy, chán ăn. Tình trạng bệnh nhân sẽ ngày càng 

nặng nếu như không nhanh chóng nhận ra. CT scan là phương tiện chẩn đoán cần 

làm và mổ hở thám sát là cần thiết để chẩn đoán xác định.. 

- Chảy máu sau mổ là biến chứng thường gặp nhất 2-9,5%. Thường được xử lý tốt 

bằng truyền máu, nếu thất bại có thể can thiệp bằng phẫu thuật thám sát cẩm máu. 

- Suy giảm chức năng thận sau mổ: Nên chú ý, thử chức năng thận trước và sau mổ, tư 

vấn cho bệnh nhân về nguy cơ có thể xảy ra. 
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QUY TRÌNH KỸ THUẬT CẮT BÁN PHẦN THẬN QUA NGÃ NỘI SOI 

SAU PHÚC MẠC 

I.  ĐẠI CƯƠNG 

- Phẫu thuật cắt bán phần thận được Cremyz mô tả lần đầu tiên vào năm 1890. Sau 

đó, do gây ra quá nhiều tỷ lệ thương tật nên phẫu thuật này đã bị hạn chế. Đến năm 

1950, Vermooten đưa ra đề nghị áp dụng phẫu thuật này cho các bướu nằm phía 

ngoại vi thận và còn khu trú trong vỏ bọc với mặt cắt bướu chứa mô lành cho kết quả 

khả quan hơn. Và nhờ vào phát triển của hình ảnh học, kỹ thuật mổ, các dụng cụ 

khống chế mạch máu… phẫu thuật cắt bán phần thận dần dần được chỉ định rộng 

rãi. 

- Trên thế giới, cắt bán phần thận qua ngả nội soi đã được chỉ định rộng rãi tại các 

trung tâm lớn, đặc biệt là ở những bướu thận có kích thước < 4cm giai đoạn T1a, do 

đã có những nghiên cứu theo dõi trong thời gian dài. Alizera Moinzadeh và cộng sự 

(2006) theo dõi 3 năm trên 100 người bệnh kết quả không phát hiện thấy tái phát 

bướu tại nơi cắt hoặc nơi đặt trocar. Davis C. (2008) không thấy kết quả khác biệt 

giữa cắt bán phần thận nội soi và phẫu thuật mở, qua theo dõi 5 năm. 

- Một số tác giả đã thực hiện thành công phẫu thuật nội soi cắt bán phần thận với một 

lỗ vào (LESS), điển hình là Monish Aron và cộng sự đã thực hiện thành công trên 4 

người bệnh với thời gian thiếu máu nóng trung bình là 20 phút (2008). 

- Chỉ định phẫu thuật cắt bán phần thận có nhiều trường phái và tùy thuộc vào kỹ 

năng phẫu thuật viên, điều kiện trang thiết bị …Tuy nhiên theo hướng dẫn của Hội 

Niệu Khoa Châu Âu 2008 (European Association of Urology: EAU) chỉ định cắt bán 

phần thận như sau: 

o Tuyệt đối: Thận độc nhất về mặt chức năng hay giải phẫu học. 

o Tương đối: Thận còn lại có yếu tố đi kèm dự đoán có thể gây ảnh hưởng 

đến chức năng thận trong tương lai. 

o Tùy chọn: bướu thận khu trú 1 bên thận và bên thận còn lại bình thường. 

- Một số tác giả hạn chế chỉ định khi bướu nằm cạnh rốn thận tuy nhiên 1 số khác lại 

cố thử thách các trường hợp này. Năm 2008, Lee Richstone và cộng sự đã theo dõi 

18 người bệnh trong thời gian 1 năm đã được phẫu thuật cắt bán phần thận qua ngả 

nội soi với chẩn đoán bướu cạnh rốn thận và đã có những kết quả khả quan. 

Theo José Rubio Briones, tác giả đề nghị nên áp dụng phẫu thuật nội soi cắt bán phần 

thận cho bướu có kích thước < 4cm. Theo các tác giả Mỹ, chỉ định cho phẫu thuật nội soi 

cắt bán phần thận áp dụng cho các bướu có kích thước < 4cm, nằm ở ngoại vi, bờ rõ. 

- Về phương diện can thiệp qua ngả nội soi, theo Hội Niệu Khoa Châu Âu thì đây là 

phẫu thuật có thể thực hiện được. Cắt bán phần thận mổ hở vẫn là tiêu chuẩn của 

điều trị theo hướng dẫn năm 2008, và phẫu thuật cắt bán phần thận nội soi nên 
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được thực hiện ở các trung tâm lớn có nhiều kinh nghiệm. Đến năm 2014, Hiệp Hội 

này đã nhìn nhận phẫu thuật nội soi đang thay thế dần mổ hở ở những trung tâm y 

khoa lớn có nhiều kinh nghiệm, chỉ định tối ưu cho cắt bán phần thận nội soi là 

những bướu thận có kích thước tương đối và ở ngoại vi. 

- Hiện nay theo quan điểm của AUA 2014, bướu ở giai đoạn T1a (người bệnh khỏe 

mạnh) chỉ định ưu tiên là cắt thận bán phần, nội soi có thể thực hiện ở những trường 

hợp bướu đơn giản. Đối với bướu trên thận độc nhất có nguy cơ đưa đến suy thận 

sau này, bướu cạnh rốn thận, bướu thận đa ổ hoặc bướu dạng nang nên thực hiện 

phẫu thuật mở. 

- Theo hiệp hội ung thư Hoa Kz (NCCN) 2015, đối với bướu thận giai đoạn T1a thì cắt 

bán phần là ưu tiên lựa chọn đầu tiên. Có thể thực hiện phẫu thuật này qua ngả nội 

soi hoặc mở tùy lựa chọn của phẫu thuật viên hoặc điều kiện của người bệnh cũng 

như tại bệnh viện 

II. CHỈ ĐỊNH 

- Được chẩn đoán là bướu thận ác tính dạng đặc. 

- Kích thước bướu ≤ 7cm còn khu trú trong thận (gđ T1, theo phân loại TNM 2009). 

- Bướu chưa chèn ép vào đài bể thận. 

- Bướu cách rốn thận >1cm. 

- Bướu phải lồi 1 phần ra ngoải chủ mô thận. 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

- Bướu dạng nang lành tính (nang thận) hoặc ác tính (cystadenocarcinoma). 

- Bướu đã xâm lấn ra ngoài thận (gđ ≥ T2, theo phân loại TNM 2009). 

- Kích thước > 7cm. 

- Bướu đã chèn ép vào đài bể thận. 

- Bướu nằm cạnh rốn thận ≤1cm. 

- Bướu chìm hẳn hoàn toàn vào trong chủ mô thận. 

- Bướu thận ăn lan cơ quan lân cận hoặc di căn. 

- Người bệnh quá yếu hoặc có nhiều bệnh l{ đi kèm (suy tim , rối loạn đông máu,…)  

- Người bệnh đã từng được mổ hở vùng sau phúc mạc bên dự định phẫu thuật. 

- Người bệnh già tiên lượng thời gian sống còn lại ngắn dưới 5 năm. 

- Người bệnh không đồng ý can thiệp bằng phẫu thuật nội soi sau phúc mạc cắt bán 

phần thận. 

IV. CHUẨN BỊ 

 Người thực hiện:  

- Bác sĩ phẫu thuật niệu khoa đã được đào tạo về kỹ thuật này. 
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 Phương tiện:  

- Phòng mổ tiêu chuẩn: có thể đặt được trang thiết bị nội soi 

- Bàn mổ: có dụng cụ cố định người bệnh khi nằm nghiêng và có đồ nâng hông lưng 

bên đối diện. 

- Trang thiết bị phẫu thuật và nội soi ổ bụng: 

o Màn hình, nguồn sáng, camera, máy bơm CO2, máy hút, máy đốt, ống soi. 

o Dụng cụ phẫu thuật nội soi: 2 trocar 10mm, 2 trocar 5mm, 1 ống soi ổ 

bụng 30°, 1 kẹp Kelly, 1 kẹp Babcock, 1 cây kéo, 1ống hút, 1 kẹp mang kim, 

dao điện nội soi, gạc nội soi, clip cầm máu, Hem-O-Lock, dây thun khống 

chế mạch máu, kim lớn đường kính khoảng 2mm dài khoảng 15cm (để 

đưa dây thun vào trong ổ bụng), ngón cái của găng tay 7.5 để làm bong 

bóng tạo khoang. 

o Dụng cụ phẫu thuật thông thường: dao mổ, kẹp Kelly, nhíp dài, nhíp có 

mấu kẹp mang kim, chỉ Vicryl 4.0, chỉ Vicryl 1.0, chỉ khâu da, gạc, thông 

Foley 18Fr, ống dẫn lưu… 

 Hồ sơ bệnh án 

- Hoàn thành phần bệnh sử, thăm khám tổng quát và thăm khám niệu khoa 

- Tiền sử phẫu thuật niệu khoa trước đó 

- Siêu âm, chụp phim KUB, IVU hoặc MSCT hệ niệu có cản quang 

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 

 Thực hiện kỹ thuật 

 Trước mổ 

- Bệnh sử: ghi nhận các triệu chứng thường gặp đau hông lưng hoặc tiểu máu, diễn 

tiến từ lúc phát hiện đến lúc nhập viện. 

- Tiền căn: bệnh lý nội khoa, bệnh lý mãn tính, tiền sử ngoại khoa. 

- Sinh hóa: urê, creatinin/ máu, công thức máu. 

- Siêu âm: đánh giá sơ bộ bản chất, kích thước, vị trí, giai đoạn phát triển của bướu 

theo TNM (2009). 

- UIV: đánh giá chức năng thận qua khả năng bài tiết của 2 thận, phát hiện bệnh lý 

thận đi kèm. 

- MSCT hoặc MRI: tương tự siêu âm nhưng có độ chính xác cao hơn, đánh giá di căn 

hạch, đánh giá tình trạng mạch máu (theo TNM). 

 Trong phòng mổ 

- Chuẩn bị người bệnh tương tự như các cuộc mổ khác. 

- Gây mê nội khí quản. 

- Đặt thông tiểu. 
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- Người bệnh nằm tư thế nghiêng 90° bên dưới hông được kê cao để làm rộng phẫu 

trường. Cố định người bệnh để khi cần thay đổi nghiêng bàn trong lúc mổ không sợ 

bị rơi người bệnh. Sát trùng rộng vùng hông lưng để có thể chuyển mổ hở nếu cần. 

- Vị trí kíp mổ: phẫu thuật viên đứng sau người bệnh. Người phụ đứng bên cạnh phẫu 

thuật viên (phía chân của người bệnh) điều dưỡng dụng cụ đứng phía trước người 

bệnh đối diện với phẫu thuật viên. 

- Vị trí trang thiết bị: màng hình theo dõi và các thiết bị nội soi đặt ở phía trước phẫu 

thuật viên và người phụ. 

 Các bước phẫu thuật nội soi ngoài phúc mạc cắt bán phần thận: 

- Rạch da dưới sườn 12 ngay đường nách sau, dùng kẹp Kelly tách vào vùng sau phúc 

mạc đưa bong bóng vào bơm hơi khoảng 300cc để tạo khoang sau phúc mạc. Đưa 

trocar đầu tiên vào, đặt ống soi ổ bụng kiểm tra khoang sau phúc mạc. Đặt trocar thứ 

2 ngay vị trí trên mào chậu đường nách giữa có nhìn kiểm soát bên trong. Đặt trocar 

thứ 3 ngay đường nách trước sao cho tạo thành tam giác với 2 trocar còn lại có nhìn 

kiểm soát bên trong nếu thấy vướng phúc mạc có thể hạ phúc mạc bên trong. Lúc 

này vị trí của trocar thứ 2 trên mào chậu được dùng đặt ống soi ổ bụng 2 trocar còn 

lại dùng để thao tác. Khi khó khăn có thể đặt thêm trocar thứ 4 hoặc thứ 5 (tùy mục 

đích kẹp chỉ hoặc vén phúc mạc). 

 

Hình 2.1: Vị trí đặt trocar: A = trocar 1, B = trocar 2, C = trocar 3 

(Nguồn: Jonathan L. Wrigth et al (2005). “Laparoscopic partial nephrectomy: comparison 

of transperitoneal and retroperitoneal approaches”, J Urol, 174, p 482) 

- Vén phúc mạc và mỡ, lấy cơ thắt lưng chậu làm chuẩn. Bộc lộ mặt sau thận tách rời 

thận ra khỏi cơ thắt lưng chậu. Bóc tách thẳng trực tiếp vào rốn thận có thể tìm thấy 

động mạch nhờ vào mạch đập. Hoặc nếu khó, phía bên phải đi theo tĩnh mạch chủ, 

phía bên trái đi theo động mạch chủ hướng lên trên để tìm rốn thận, sau khi thấy rốn 

A 

B C 
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thận bóc tách bộc lộ động mạch. Cần phải bộc lộ toàn bộ chu vi động mạch 1 đoạn 

khoảng 1- 1,5cm và vị trí càng sát gốc càng tốt. 

- Rạch da 2mm từ phía sau lưng dùng kim lớn đưa dây thun vào sao cho dây thun nằm 

sát trên bờ cơ psoas để tránh cản trở các dụng cụ nội soi. Đưa đầu dây vào đến rốn 

thận quấn 2 vòng quanh động mạch để chờ khống chế, sau đó đưa đầu dây thun trở 

ra ngoài theo đường cũ, chú { vẫn để dây thun thả lỏng để không làm thắt nghẽn 

mạch máu. Chú ý, nếu có động mạch bất thường cực trên hoặc cực dưới cần phải 

khống chế đồng thời hoặc cắt nếu cung cấp máu vào vùng chủ mô định cắt. 

- Bóc tách mỡ Gerota quanh bướu bảo đảm sau khi cắt bướu có thể thao tác khâu dễ 

dàng. Nếu cần có thể bóc tách toàn bộ mỡ quanh thận để làm di động thận nhằm 

bộc lộ rõ ràng vị trí bướu. 

- Đánh dấu đường cắt quanh bướu cách 1cm bảo đảm đường cắt chứa mô lành bằng 

dao điện. 

- Kéo dây thun để khống chế mạch máu, thời điểm bắt đầu tính thời gian thiếu máu 

nóng. 

- Tiến hành cắt bỏ bướu bằng kéo, dao điện hoặc siêu âm (Harmonic Scalpel) theo 

đường đã đánh dấu chú ý cắt đủ sâu để mặt cắt chứa mô lành bằng cách so sánh 

kích thước chiều ngang, chiều dọc và chiều sâu của bướu. Sau khi đã cắt bướu không 

lấy ra ngay mà đặt bướu vào 1 nơi nào đó tránh va chạm. 

- Dùng chỉ Vicryl 4.0 khâu đài bể thận nếu có cắt đi 1 phần. Khâu tiếp lớp thứ 2 chủ mô 

thận có sử dụng gối độn Surgicel (nếu chủ mô thận bị khuyết nhiều) và khóa chỉ phía 

ngoài chủ mô thận bằng Hem-O-Lock. 

- Ngưng khống chế mạch máu bằng cách thả lỏng dây thun, thời điểm kết thúc tính 

thời gian thiếu máu nóng. 

- Ghi nhận lại thời gian thiếu máu nóng. 

- Kiểm tra lại mặt cắt khâu tăng cường bằng Vicryl 1.0 nếu cần. 

- Sau khi bảo đảm cầm máu tốt tháo dây thun ra khỏi rốn thận. 

- Cho bướu vào bao rồi lấy ra khỏi cơ thể. 

- Kiểm tra bờ biên phẫu thuật, lấy khoảng 2-4 mẫu tùy thuộc vào diện tích của mặt 

cắt. 

- Đặt ống dẫn lưu. 

- Đóng bụng khâu da cố định ống dẫn lưu. 

- Gửi bệnh phẩm cho giải phẫu bệnh lý. Chú ý với khoa giải phẫu bệnh kiểm tra các 

mẫu bờ biên phẫu thuật chứa mô lành. 

- Người bệnh được giữ lại phòng hồi tỉnh, sẽ được chuyển về khoa khi người bệnh 

tỉnh, các chỉ số sinh hóa ổn định và không phát hiện gì bất thường. 
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VI. THEO DÕI 

 Thời kỳ hậu phẫu 

- Dịch trong ống dẫn lưu. 

- Theo dõi lượng, màu sắc nước tiểu. 

- Kiểm tra chức năng thận nếu bên thận còn lại có nguy cơ giảm chức năng. 

- Thời gian đặt ống dẫn lưu. 

- Trung tiện ngày thứ mấy. 

- Kiểm tra kết quả giải phẫu bệnh. 

 Sau thời kỳ hậu phẫu 

- Tái khám định kz 1 tháng, 3 tháng, 6 tháng và mỗi năm. 

o Đau hông lưng. 

o Tiểu máu. 

o Dò nước tiểu. 

o Siêu âm, MSCT kiểm tra dịch tụ sau phúc mạc, bướu tái phát. 

o Chức năng thận nếu thận còn lại có nguy cơ giảm chức năng. 

o Ghi nhận các biến chứng khác nếu có. 

- Kiểm tra đối chiếu với kết quả giải phẫu bệnh để đánh giá kết quả 

VII. TAI BIẾN VÀ XỬ TRÍ 

 Thái độ xử trí khi phát hiện dương tính ở bờ phẫu thuật của bướu thận đã 

được cắt ra 

Theo kết quả nghiên cứu từ nhiều nguồn cho thấy tỷ lệ dương tính (có chứa mô bướu) 

của bờ phẫu thuật trong can thiệp cắt thận bán phần là 1,3-6,8%. 

- Theo dõi sát người bệnh bằng chẩn đoán hình ảnh, chủ yếu là siêu âm, chụp cắt lớp. 

Nếu thấy bướu tái phát to lên và lan ra khỏi thận thì biện pháp can thiệp là cắt thận 

tận gốc. Nếu bướu vẫn còn khu trú thì tiếp tục can thiệp bằng phẫu thuật tùy chọn 

như cắt bán phần thận hoặc cắt thêm tại giường bướu bằng dụng cụ năng lượng cao. 

Các nghiên cứu gần đây cho thấy kết quả hứa hẹn. Sompol Permpongkosol (2006) 

nghiên cứu trên 511 trường hợp cho thấy bờ phẫu thuật có chứa mô bướu không có 

nghĩa là còn sót bướu ở lại thận. Theo ý kiến cùa Premal J Desai (2008), đã có những 

nghiên cứu tại Mayo Clinic Arizona cho thấy có một số người bệnh được cắt thận tận 

gốc do có dương tính ở bờ phẫu thuật sau cắt thận bán phần, nhưng sau đó không 

tìm thấy bằng chứng nào cho thấy là có tế bào ác tính trong bệnh phẩm được cắt ra. 

Cho nên thái độ tốt nhất là theo dõi tích cực, khi phát hiện tái phát thực sự thì mới 

bắt đầu can thiệp. 



 

102 
 

 Biến chứng do phẫu thuật nội soi cắt bán phần thận 

Ngoài những biến chứng đặc thù của bất kz cuộc phẫu thuật nào, phẫu thuật nội soi sau 

phúc mạc cắt bán phần thận còn gặp những biến chứng như sau: 

- Chảy máu sau mổ là biến chứng thường gặp nhất 2-9,5%. Thường được xử lý tốt 

bằng truyền máu, nếu thất bại có thể can thiệp bằng phẫu thuật hoặc thuyên tắc 

mạch. 

- Rỉ nước tiểu, có thể dự phòng bằng cách đặt thông JJ trước cho các trường hợp mặt 

cắt bờ trong cách đài bể thận < 1cm, theo José Rubio Biones (2009). 

- Phình giả động mạch là biến chứng ít gặp sau phẫu thuật cắt bán phần thận, tuy 

nhiên có thể xử trí tốt bằng biện pháp thuyên tắc mạch chọn lọc, theo Dinesh Singh 

(2005). 

- Suy giảm chức năng thận sau mổ: Nên chú ý tôn trọng thời hạn thiếu máu nóng ≤ 30 

phút. Với những người bệnh lớn tuổi có nguy cơ cao ảnh hưởng đến chức năng thận 

thì nên mổ hở. 
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QUY TRÌNH TÁN SỎI THẬN QUA DA 

IX. ĐẠI CƯƠNG 

- Sỏi tiết niệu là bệnh l{ thường gặp, chiếm tỉ lệ 2-10% dân số, và tỉ lệ tái phát sỏi sau 

10 năm là khá cao. Là quốc gia có khí hậu nhiệt đới, Việt Nam được xem là “vùng 

sỏi”, tức là có suất độ sỏi niệu cao trên thế giới, mặc dù chưa có số liệu thống kê cụ 

thể. Tại nhiều khoa tiết niệu của các bệnh viện lớn của nước ta, bệnh lý sỏi niệu 

chiếm 40 -60% các bệnh nhân nhập viện ở khoa Ngoại Tiết Niệu. 

- Năm 1976 tác giả Fernstrom và Johanson báo cáo trường hợp đầu tiên thực hiện kỹ 

thuật tán sỏi thận qua da (Percutaneous Nephrolithotomy- PCNL), mở đầu một 

phương pháp ít xâm hại với sẹo mổ nhỏ nhưng rất hiệu quả để điều trị sỏi thận. Từ 

đó đến nay PCNL đã trở thành thường quy trong điều trị sỏi thận, thay thế dần mổ 

mở. Hiện nay, trong các sách giáo khoa và tài liệu hướng dẫn quốc tế, PCNL được 

xem là lựa chọn hàng đầu trong điều trị sỏi thận kích thước lớn ≥ 2cm, kể cả sỏi san 

hô. 

- Ở trong nước, bệnh viện Bình Dân (BVBD) là tuyến cuối của TPHCM cũng như khu 

vực phía Nam về ngoại khoa, trong đó có chuyên khoa Tiết niệu. Trong nhiều năm 

qua, bệnh viện luôn cập nhật và đi đầu ứng dụng các kỹ thuật điều trị ít xâm hại cho 

NB, trong đó có kỹ thuật tán sỏi qua da. Từ đầu thập niên 1990, tác giả Vũ Văn Ty & 

cs. của bệnh viện Bỉnh Dân đã có báo cáo đầu tiên về PCNL ở Việt Nam, Cho đến nay, 

nhiều báo cáo về sau của BV Bình Dân cũng như nhiều bệnh viện khác trên cả nước 

đã cho thấy ưu điểm của phương pháp này với tỉ lệ sạch sỏi cao 80 – 100%, tỉ lệ tai 

biến – biến chứng thấp, thời gian hậu phẫu ngắn, tính thẩm mỹ cao, nhanh chóng trở 

lại sinh hoạt và làm việc bình thường. 

I. CHỈ ĐỊNH 

- Những sỏi lớn hơn 2cm, bao gồm cả các sỏi san hô phức tạp, sỏi tái phát, nhiều sỏi 

sót sau mổ. 

- Trường hợp có chống chỉ định đường tán sỏi ngoài cơ thể. 

- Trường hợp đã dùng tán sỏi ngoài cơ thể thất bại. 

II. CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

- Sỏi thận đi kèm nhiễm khuẩn niệu chưa được điều trị ổn định. 

- Tình trạng rối loạn đông máu nặng, bệnh tim phổi nặng. 

- Có bế tắc đường tiết niệu trên như: hẹp miệng NQ, hẹp NQ, bệnh lý khúc nối gây hẹp 

NQ-bể thận, không đưa được thông NQ ngược chiều lên thận được 

- Hẹp niệu đạo, không đưa được ống soi NQ qua niệu đạo vào BQ.  
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III. CHUẨN BỊ 

 Người thực hiện:  

- Bác sĩ phẫu thuật niệu khoa đã được đào tạo về kỹ thuật này. 

 Phương tiện:  

- Bộ lấy sỏi thận qua da tiêu chuẩn của hãng Karz-Storz, ống soi thận 22Fr với vỏ ngoài 

26Fr 

- Bộ dẫn sáng, camera tích hợp đồng bộ ống soi thận 

- Các ống giá đỡ ống soi thận, kích cỡ: 26Fr, 28Fr, 30Fr  

- Các dây dẫn: cần loại dây dẫn mềm, 0,038 inch, loại dây dẫn kim loại thông thường, 2 

loại kích cỡ 0,035 và 0,038 inch 

- Máy tán sỏi siêu âm hoặc xung hơi, laser 

- Hệ thống Xquang C-ARM và màn hình tăng sáng 

- Dụng cụ thay thế (guideline đã chấp nhận): miniperc, microperc 

 Người bệnh 

- Đi cầu và tắm rửa sạch sẽ nhất là vùng hông lưng bên phẫu thuật bằng xà phòng sát 

khuẩn vào buổi tối trước khi mổ. Cạo lông sinh dục. 

- Nhịn ăn và uống 8 giờ trước mổ 

 Hồ sơ bệnh án 

- Hoàn thành phần bệnh sử, thăm khám tổng quát và thăm khám niệu khoa 

- Tiền sử phẫu thuật niệu khoa trước đó 

- Siêu âm, chụp phim KUB, IVU hoặc MSCT hệ niệu có cản quang 

IV. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 

 Thực hiện kỹ thuật 

 Vô cảm: Vô cảm toàn diện qua mê nội khí quản 

Kỹ thuật 

- Tư thế NB: người bệnh nằm tư thế sản khoa, đặt máy soi vào bàng quang, để đặt ống 

thông NQ lên thận; chuyển tư thế sang nằm sấp có chèn gối đưới bụng để chuẩn bị 

chọc dò vào thận. 

- Định vị sỏi dưới C-ARM, bơm thuốc cản quang theo thông NQ, dưới C-ARM chọc dò 

vào đài thận đích (có thể đài dưới, đài giữa hoặc đài trên), luồn dây dẫn qua kim 

chọc dò vào đài trên (nếu chọc đài thận dưới) hoặc xuống niệu quản hoặc cuộn trong 

bể thận.  

- Rạch da tối thiểu, khoảng 10 mm. Dưới hướng dẫn của C-ARM, nong vào thận với bộ 

Anken hoặc bộ nong Cook theo dây dẫn an toàn (safetywire) vào thận; khởi đầu 

nong từ số nhỏ đến lớn để vừa đặt được ống giá đỡ Amplatz từ 26- 30fr 
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- Đưa ống soi thận 22Fr, tích hợp bộ camera và nguồn sáng phù hợp qua ống giá đỡ 

vào thận tìm sỏi và tiếp cận sỏi. Sử dụng hệ thống nước ròng rửa áp lực thấp vào 

thận (dung dịch Natri clorua 9 ‰) 

- Dùng máy tán sỏi siêu âm hoặc xung hơi tán sỏi vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ rồi 

dùng kềm gắp sỏi ra ngoài. Còn những mảnh sỏi nhỏ vụn dùng thông oxy bơm rửa để 

tống xuất các mảnh sỏi ra ngoài theo ống giá đỡ. 

-  Đánh giá sạch sỏi tức thì sau mổ trên màn tăng sáng.  

- Sau cùng, mở thận ra bằng thông Foley 20 – 24fr, cố định ống dẫn lưu, khâu da. 

Trong một số trường hợp nếu trong quá trình phẫu thuật diễn tiến thuận lợi theo 

đánh giá của phẫu thuật viên, người bệnh sẽ được đặt thông JJ xuôi dòng trong lúc 

mổ thay cho thông thận ra da  

- Lưu { thời gian tán sỏi không quá 90 phút, nếu cần có thể lưu ống thông thận để tán 

sỏi lần 2. 

V. THEO DÕI 

 Thời kỳ hậu phẫu 

- Người bệnh có thể ngồi dậy đi lại trong phòng và dùng thức ăn nhẹ ngày thứ nhất 

sau phẫu thuật. 

-  Ngày thứ 2 người bệnh sẽ được chụp đài bể thận kiểm tra qua ống dẫn lưu thận để 

xác định lần cuối là không còn sót và thuốc cản quang lưu thông tốt xuống bàng 

quang. Sau đó ống dẫn lưu thận sẽ được rút ra vào ngày thứ 3 hoặc 4. 

- Sau khi rút ống dẫn lưu thận, qua lỗ dẫn lưu có thể rỉ ra một chút nước tiểu song 

thông thường tình trạng này sẽ hết sau 3 đến 6 giờ nhờ có băng ép tại chỗ. 

- Thời gian lưu viện thông thường khoảng 3 đến 4 ngày 

- Thường chỉ cần dùng kháng sinh dự phòng, gồm 1 kháng sinh phổ rộng (như 

cephalosporin thế hệ 2, hoặc Co-Amoxiclav) , tiêm mạch khoảng 1 giờ trước mổ và 

khỏang 8 giờ sau mổ. 

- Thường chỉ cần dùng giảm đau paracetamol tiêm mạch 1g x 2-3 lần sau mổ, cách mỗi 

8 giờ. 

 Sau thời kỳ hậu phẫu 

- Tái khám lại sau 4 tuần, người bệnh được siêu âm và chụp KUB để đánh giá tỉ lệ sạch 

sỏi, đánh giá kết quả phẫu thuật, xem có còn sót sỏi và cần thiết phải tiếp tục điều trị 

nữa hay không 

- Trong một số trường hợp, có thể cần bổ sung tán sỏi ngoài cơ thể để xử lý nốt các 

mảnh sỏi còn sót lại, hoặc tán sỏi qua da lần 2. 

https://www.hfh.com.vn/nyheder/noi-soi-tan-soi-than-qua-da-sieu-nho.html


 

107 
 

VI.  TAI BIẾN VÀ XỬ TRÍ 

- Hiện tượng chảy máu gặp trong khoảng 2-8% các trường hợp, thường xảy ra với sỏi 

lớn, sỏi san hô phải làm nhiều lần và nhất là có bất thường về thận. Tuy nhiên 

khoảng 80% các trường hợp tình trạng chảy máu nói chung đều được khống chế 

không mấy khó khăn nhờ ống dẫn lưu thận có bóng ép...Với trường hợp chảy máu 

nặng do vết thương động mạch sẽ được khắc phục bằng kỹ thuật thuyên tắc mạch 

máu chọn lọc (Embolization). 

- Thủng đại tràng sau phúc mạc: Ít gặp và phương pháp điều trị bảo tồn (không mổ) 

luôn đem lại kết quả tốt. Thủng đại tràng trong phúc mạc đòi hỏi phải mổ cấp cứu 

khâu lỗ thủng và làm hậu môn nhân tạo. 

- Thủng bể thận: Nếu xảy ra sẽ được xử l{ đơn giản nhờ để ống dẫn lưu thận thêm vài 

ngày và lỗ thủng sẽ tự khỏi. 

- Nhiễm khuẩn đường tiết niệu, nhiễm trùng huyết …Xử trí theo phác đồ. 

VII. TÀI LIỆU THAM KHẢO 

- Al-Kohlany K.M., Shokeir A.A., Mosbah A., Mohsen T, Shoma A.M., Eraky I., El-

Kenawy M. and El-Kappany H.A.: Treatment of complete staghorn stones: a 

prospective randomized comparison of open surgery versus percutaneous 

nephrolithotomy. J Urol (2005); 173: 469–473. 

- Aron M., Yadav R., Goel R., et al. Multi-tract percutaneous nephrolithotomy for large 

complete staghorn calculi. Urol Int (2005);75(4):327–32. 

- Davol P.E., Wood C., Fulmer B.: Success in treating renal calculi with single-access, 

single-event percutaneous nephrolithotomy: is a routine ‘‘second look’’ necessary? J 

Endourol (2006);20 (5):289–92. 

- Deane L.A., Clayman R.V.: Advances in Percutaneous Nephrolithotomy. Urol Clin N 

Am 34 (2007) 383–395.  

- Desai M.: Advanced PCNL. Instructional course in 30th Congress of the Société 

Internationale d’Urologie, (Nov.2009), Shanghai, China.  

- Eichel L. and Clayman R.V.: Percutaneous Stone Removal. Advanced Endourology. 

The Complete Clinical Guide. Humana Press Inc. (2006): 121-144.  

- De la Rosette J. The Clinical Research Office of the Endourological Society 

Percutaneous Nephrolithotomy Global Study: indications, complications, and 

outcomes in 5803 patients. J Endourol (2011); 25: 11–7  

- V.V. Ty, N.V. Hiệp, V.L. Chuyên, N.P.C. Hoàng (1999). Bước đầu áp dụng lấy sỏi qua 

da tại Bệnh viện Bình Dân. Tổng kết nghiên cứu khoa học và cải tiến kỹ thuật 10 năm 

tại Bệnh viện Bình Dân (1990 -1999): tr 72 – 75. 

- N.T. Vinh, V.V. Ty, V. Tuấn, N.P.C. Hoàng.  Lấy sỏi thận nội soi qua da. Hội nghị ngoại 

khoa quốc gia lần thứ 11 (2000), tr. 140 -144. 



 

108 
 

- N.P.C. Hoàng & cs. Tán sỏi thận qua da trong sỏi thận san hô. Tạp chí Y học thực 
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QUY TRÌNH PHẪU THUẬT NỘI SOI SAU PHÚC MẠC  

LẤY SỎI NIỆU QUẢN 

I. ĐẠI CƯƠNG 

- Năm 1902, Georg Kelling, Dresden và Saxony thực hiện thủ thuật nội soi đầu tiên vào 

ổ bụng chó. 

- PTNS trong tiết niệu tuy ra đời chậm hơn nhưng đã nhanh chóng đạt được các thành 

tựu to lớn với các mốc quan trọng như: 

o Năm 1976, Cortessi đã chẩn đoán tinh hoàn nằm trong ổ bụng (người lớn) 

o Năm 1979, Wickham đã nội soi sau phúc mac lấy sỏi niêu quản 

o Năm 1991, Clayman đã cắt than đơn giản 

o Năm 1992, Garner đã cắt tuyến thượng thận nội soi bụng 

o Năm 1993, Schuessler đã tạo hình khúc nối bể thận-niệu quản 

o Năm 2001, Gill đã cắt bang quang, tạo hình bàng quang bằng ruột  

o Năm 2002, Lê Đình Khánh đã thực hiện ca PTNS sau PM lấy sỏi niệu quản 

đầu tiên tại Việt Nam  

o Tại BV Bình Dân, PTNS sau PM lấy sỏi được thực hiện lần đầu tiên năm 

2003 

II. CHỈ ĐỊNH  

- Sỏi niệu quản thất bại với việc điều trị bằng tán sỏi ngoài cơ thể và/hoặc tán sỏi 

ngược dòng. 

- Sỏi niệu quản không tán sỏi ngoài cơ thể được vì sỏi quá lớn, sỏi quá rắn, sỏi thể 

khảm. 

- Sỏi niệu quản có kèm hẹp niệu quản. 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

- Người bệnh có bệnh tim mạch hay bệnh phổi nặng. 

- Rối loạn đông máu chưa hồi phục. 

- Các nhiễm khuẩn thành bụng gần vị trí chọc trocar. 

- Phụ nữ có thai. 

IV. CHUẨN BỊ 

 Người thực hiện:  

- Bác sĩ chuyên khoa tiết niệu đã qua đào tạo về phẫu thuật nội soi sau phúc mạc lấy 

sỏi 
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 Phương tiện  

- Ống kính: ống kính cứng, góc nhìn rộng độ phân giải cao, thường là ống kính 300 

hoặc 00 

- Trocar: thường sử dụng 3 trocar (2 trocar 10mm và 1 trocar 5mm). Một số trường 

hợp có thể sự dụng thêm 1 trocar 5mm. 

- Camera: sử dụng camera có độ phân giải cao có thể tương hợp với nhiều hệ thống 

khác nhau, ống kính có khả năng phóng to và thu nhỏ với tiêu cự từ 20mm đến 

50mm 

- Nguồn sáng: ngồn sáng Xenon công xuất từ 175 đến 3000W 

- Hệ thống bơm hơi: sử dụng hệ thống bơm hơi có tốc độ 10 đến 30 lít/phút 

- Dụng cụ thao tác dùng trong PTNS: Các loại kẹp không sang chấn, Kelly, Babcok, kẹp 

mang kim, kéo thẳng kéo cong nội soi. 

- Dụng cụ thay thế: single port 

 Người bệnh  

- Người bệnh được tắm rửa sạch sẽ, đi cầu và đi tiểu trước mổ, lông bộ phận sinh dục 

được làm sạch. 

- Người bệnh được cho nhịn ăn ít nhất 6 giờ trước mổ và nhịn uống nước ít nhất 2 giờ 

trước mổ. 

 Hồ sơ bệnh án 

- Người bệnh được ghi nhận đầy đủ bệnh sử, tiền căn, thăm khám tổng quát, thăm 

khám hệ tiết niệu. 

- Chú { thăm khám kỹ để phát hiện các tình trạng ảnh hưởng bất lợi đến cuộc mổ như 

tình trạng tim mạch, hô hấp, đông máu và các nhiễm trùng thành bụng. 

- Người bệnh cần có phim KUB, IVU hoặc MSCT bụng để khào sát hình dạng và chức 

năng hệ niệu, tổng phân tích nước tiểu và công thức máu để đánh giá tình trạng 

nhiễm trùng. 

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 

 Thực hiện kỹ thuật 

i. Vô cảm và tư thế người bệnh 

- Người bệnh được đặt theo tư thế nằm nghiêng như trong phẫu thuật mổ mở cổ 

điển, có độn dưới lưng để gấp góc người cho khoang thắt lưng được mở rộng hơn. 

- Phương pháp vô cảm được sử dụng là gây mê nội khí quản 

ii. Thao tác phẫu thuật 

Kĩ thuật đặt trocar và tạo khoang 

- Trocar đầu tiên được đặt trên đường nách giữa dưới đầu sườn 12. Tạo khoang bằng 

bóng nong. Sau khi khoang sau phúc mạc đã hình thành, xả hơi ở quả bóng nong và 
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lấy ra. Trocar đầu tiên thường đặt là trocar 10mm. Bơm từ từ khí CO2 với áp lực 10-

12mmHg. Qua ống kinh nội soi 300 kiểm soát, đặt tiếp 2 trocar sau. Trocar thứ hai 

đặt ở thành bên lớp cơ cạnh cột sống và bờ trên mào chậu. Trocar thứ ba đặt ở gần 

đường nách trước và khoảng 2-3 khoát ngón tay phía trên trước mào chậu. 

 

Tìm niệu quản 

- Nếu bơm bong bóng tạo khoang thao tác sau phúc mạc đủ tốt và người bệnh không 

quá béo phì thì có thể tìm thấy niệu quản ngay khi đặt máy soi. Nếu có đặt thông 

niệu quản trước phẫu thuật thì di chuyển sẽ nhìn thấy ngay niệu quản. Cơ thắt lưng 

chậu là mốc quan trọng cần phải định danh được đầu tiên. Bắt đầu tìm niệu quản 

bằng cách xẻ cân gerota ngay trên cơ thắt lưng chậu và mở rộng khoang này. Niệu 

quản sẽ nằm ở phần cân mỡ được vén ra trước chứ không nằm sát trên cơ thắt lưng 

chậu. Nếu cứ đi theo bờ của cơ thắt lưng chậu về phía sau sẽ đi lạc về cột sống và 

gặp các mạch máu lớn sau phúc mạc. Nếu chưa nhìn thấy niệu quản mà nhìn thấy 

tĩnh mạch sinh dục thì niệu quản sẽ nằm bên dưới tĩnh mạch này về phía có cơ thắt 

lưng chậu (niệu quản nằm ở góc giữa tĩnh mạch sinh dục và cơ thắt lưng chậu). Đối 

với niệu quản chậu, các cấu trúc tương đối rõ ràng dễ phân biệt. 

Các cấu trúc có thể nhầm với niệu quản 

- Tĩnh mạch buồng trứng: ở đoạn niệu quản lưng gần sát bể thận, tĩnh mạch buồng 

trứng trông gần giống niệu quản nhưng niệu quản thì đi song song với cơ thắt lưng 

chậu trong khi tĩnh mạch buồng trứng đi chéo và trong về phía cột sống để đổ vào 

tĩnh mạch chủ dưới. 

- Tĩnh mạch chủ dưới (bên phải): ở đoạn sát bể thận, tĩnh mạch chủ dưới rất giống với 

niệu quản bị giãn nở. Phân biệt dựa vào việc tăng hay giảm áp lực bơm hơi CO2. Nếu 

cấu trúc đó là tĩnh mạch chủ dưới, tăng áp lực bơm hơi sẽ là ống hơi xẹp, giảm áp lực 

bơm hơi sẽ làm ống hơi phình ra. Nếu là niệu quản, sẽ không thay đổi dù tăng hay 

giảm áp lực bơm hơi. 

- Động mạch mạc treo tràng dưới: có thể nhầm với niệu quản đoạn 1/3 giữa bên trái, 

nhưng động mạch này cũng đi hướng về phía cột sống chứ không đi song song với cơ 

thắt lưng chậu. 
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- Đại tràng cũng có thể nhầm lẫn với một bể thận bị dãn nở, nhất là ở trẻ em. Nhưng 

đại tràng nằm ở phía trước hơn và căng phình đều. Còn nếu niệu quản dãn nở thì 

phải có đoạn nhỏ lại sau vị trí bế tắc. 

Bóc tách niệu quản 

- Nếu niệu quản đoạn có sỏi bị phù nề, dính chặt vào mô xung quanh thì cần bóc tách 

nhẹ nhàng, cầm máu kỹ các chỗ chảy máu ở mô mỡ quanh niệu quản. 

- Thông thường niệu quản sẽ hơi phình ra và dính hơn những vị trí khác. Có thể dùng 

đầu ống hút để tách niệu quản. Đoạn niệu quản bị dính khó tách có thể dùng dụng cụ 

spartule nạy sỏi để tách niệu quản. 

Xẻ niệu quả   ấ      

- Khi đã xác định được vị trí sỏi ở niệu quản, dùng babcok nội soi để giữ niệu quản ở 

trên sỏi và tiến hành xẻ niệu quản lấy sỏi. 

- Đường xẻ niệu quản bắt đầu từ ngay bờ trên của viên sỏi, dọc theo hòn sỏi và ngừng 

lại khi chiều dài đường xẻ niệu quản bằng ¾ chiều dài của viên sỏi. 

- Trường hợp niệu quản bị cong hình chữ S không thể kẹp Babcok ở trên hòn sỏi thì 

giữ niệu quản ở dưới hòn sỏi và bắt đầu xẻ niệu quản từ bở trên hòn sỏi. 

- Xẻ niệu quản bằng dao lạnh  

- Dùng dụng cụ nạy sỏi để lấy sỏi ra 

Kiể  t   v   h u  ạ  niệu quản 

- Trước khi khâu niệu quản, nên đặt thông niệu quản để kiểm tra sự thông thương tốt 

từ niệu quản cho tới bàng quang. Thường nên đặt thông nòng niệu quản từ 2 – 6 

tuần để giảm nguy cơ xì nước tiểu kéo dài. 

- Khâu niệu quản bằng chỉ tan, thường dùng vicryl 4.0. Số mũi may tùy thuộc vào độ 

dài đường rạch niệu quản. 

Đặt dẫ   ưu   u phúc  ạc v  đ    c c  ỗ trocar  

- Hút sạch dịch phẫu trường. Đặt dẫn lưu vùng sau phúc mạc bằng ống drain, nên cho 

qua 1 lỗ trocar nhưng nên tránh vị trí lỗ trocar phía sau lung vì khi người bệnh nằm 

ống dẫn lưu có thể bị gập làm kém hiệu quả. Khâu cố định ống dẫn lưu. 

VI. THEO DÕI  

 Thời kì hậu phẫu: 

- Khuyên người bệnh nên vận động sớm: Người bệnh nên được vận động sớm. Việc 

cho ăn bằng miệng có thể được thực hiện sớm, không nhất thiết phải đợi đến khi có 

nhu động ruột. 

- Thời gian đặt ống dẫn lưu sau phúc mạc thường là 2 – 3 ngày, tùy vào tình trạng xì 

dò nước tiểu. 

- Thường có thể cho xuất viện sau khi rút ông dẫn lưu. Có thể cắt chỉ tại y tế địa 

phương. 
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 Sau thời kì hậu phẫu: 

- Nên hẹn tái khám sau mổ từ 2 – 6 tuần để rút thông JJ (nếu có) và đánh giá lại bệnh 

nhân. 

VII. TAI BIẾN VÀ XỬ TRÍ 

 Tràn khí dưới da (0 – 10%) 

- Thường không cần xử trí. Khí sẽ tự hấp thu sau vài ngày. 

 Tụ máu dưới da 

- Do chảy máu thành bụng ở chân trocar. Nhẹ và sẽ tự hết.  

 Xì dò nước tiểu (3,3 – 18,37%) 

- Thường do vết khâu niệu quản không đủ kín. Đây là biến chứng làm người bệnh lo 

lắng, và làm kéo dài thời gian nằm viện của người bệnh. Nếu thời gian xì dò lâu hơn 

10 ngày thì nên nội soi niệu quản đặt sonde JJ. 

 Hẹp niệu quản (0,68 – 2,5%) 

- Tỉ lệ này không khác so với mổ mở lấy sỏi niệu quản. Căn nguyên của hẹp niệu quản 

sau phẫu thuật đến nay vẫn chưa rõ  xử trí tùy theo mức độ hẹp (nội soi nong niệu 

quản, xẻ rộng niệu quản bằng laser, tạo hình niệu quản) 

 Đái máu sau phẫu thuật 

- Do tổn thương niêm mạc niệu quản ở chỗ mở lấy sỏi. Thường tự hết sau 1 – 2 ngày. 
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QUY TRÌNH PHẪU THUẬT NỘI SOI  

TẠO HÌNH KHÚC NỐI BỂ THẬN - NIỆU QUẢN 

I. ĐẠI CƯƠNG 

- Phẫu thuật nội soi (PTNS) tạo hình khúc nối bể thận - niệu quản (BT-NQ) bao gồm tạo 

hình lại khúc nối bệnh lý, cắt xén làm nhỏ lại bể thận giãn to, chuyển vị khúc nối tân 

tạo khi có mạch máu bất thường (MMBT) chèn ép và lấy sỏi thận thứ phát cùng bên 

được thực hiện qua đường nội soi ổ bụng trong phúc mạc hoặc sau phúc mạc. 

II. CHỈ ĐỊNH 

- Hẹp khúc nối BT-NQ có triệu chứng. 

- Hẹp khúc nối BT-NQ gây suy chức năng thận tiến triển. 

- Hẹp khúc nối BT-NQ gây sỏi thứ phát hoặc nhiễm trùng niệu. 

- Hẹp khúc nối BT-NQ do mạch máu bất thường chèn ép. 

- Hẹp khúc nối BT-NQ với bể thận giãn rất lớn. 

- Hẹp khúc nối BT-NQ với đoạn hẹp ≥ 2cm. 

- Hẹp khúc nối BT-NQ trên thận móng ngựa, thận đôi hoặc thận sa. 

- Hẹp khúc nối BT-NQ đã phẫu thuật cắt xẻ nội soi thất bại. 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

- Bệnh l{ đông máu chưa điều trị ổn. 

- Tắc ruột. 

- Viêm phúc mạc toàn thể. 

- Áp-xe sau phúc mạc. 

- Tràn máu phúc mạc hoặc sau phúc mạc. 

- Tràn dịch màng bụng nghi ác tính. 

- Nhiễm trùng niệu cấp tính. 

IV. CHUẨN BỊ 

 Người thực hiện:  

- Bác sĩ phẫu thuật chuyên khoa ngoại niệu 

 Phương tiện:  

- Phòng mổ ngoại tổng quát hay ngoại niệu bình thường. 

- Bàn mổ có thể gập góc ở giữa hoặc đội vùng hông. 

- Bộ dụng cụ nội soi ổ bụng, gồm có: 

o Dàn máy nội soi ổ bụng Karl- Storz có hệ thống bơm hơi điều chỉnh áp lực.  

o Máy đốt đơn cực, bình CO2, máy hút. 
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o Dụng cụ phẫu thuật nội soi: 2 trocar 10mm, 2 trocar 5mm, một ống kính 

nội soi 10mm (300), một cây kẹp Kelly, một cây kẹp Babcock, một cây kéo, 

một kẹp mang kim, một ống hút, gạc nội soi. 

- Dụng cụ phẫu thuật thông thường: dao mổ, kẹp Kelly, kẹp phẫu tích dài, kẹp phẫu tích 

có mấu, kẹp mang kim, chỉ tiêu vicryl 4.0, chỉ silk khâu da. 

- Một thông JJ 6 hoặc 7 Fr, một guide wire, một thông Foley 16 hoặc 18 Fr, một thông 

O2 16 Fr. 

- Một bộ dụng cụ mổ mở thông thường, chuẩn bị sẵn trong phòng mổ nội soi, để chuyển 

mổ mở khi gặp khó khăn. 

 Người bệnh 

- Khai thác bệnh sử, tiền sử, khám lâm sàng, xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh. 

- Chụp MSCT scan hệ niệu có cản quang, chụp xạ hình thận có tiêm lợi tiểu. 

- Giải thích cho người bệnh về các tai biến, biến chứng, khả năng chuyển mổ mở khi có 

khó khăn, khả năng thận vẫn còn ứ nước kéo dài sau mổ. 

- Yêu cầu ngưng hút thuốc lá trước mổ 2 tuần, ngưng thuốc chống đông máu, chống kết 

tập tiểu cầu trước mổ ít nhất 5 ngày. 

- Chuẩn bị ruột:  

o mổ nội soi sau phúc mạc: không cần thiết.  

o mổ nội soi trong phúc mạc: magnesium citrate + ăn thức ăn lỏng ngày 

trước mổ. 

- Chuẩn bị ít nhất 02 đơn vị máu cùng nhóm để sử dụng khi cần. 

- Cho người bệnh mang vớ hơi để giảm hiện tượng ứ máu tĩnh mạch chi dưới, tránh 

thuyên tắc tĩnh mạch sâu ở chi dưới. 

 Hồ sơ bệnh án 

- Ghi nhận bệnh sử, tiền căn, lâm sàng, cận lâm sàng (sinh hóa, siêu âm, X quang 

đường tiết niệu, xạ hình thận có furosemide) 

- Bệnh sử: ghi nhận các triệu chứng thường gặp như đau hông lưng, khối u hông lưng, 

nhiễm khuẩn niệu, tiểu máu, và thời gian từ lúc bắt đầu có triệu chứng đến khi nhập 

viện. 

- Tiền căn: bệnh lý nội khoa hoặc phẫu thuật trước đó. 

- Sinh hóa: chủ yếu là urea, creatinin máu và tổng phân tích nước tiểu. 

- Siêu âm: đánh giá phân độ của thận nước, tình trạng niệu quản có giãn hay không? 

- X quang đường tiết niệu: 

o UIV/ CT scan: đánh giá tình trạng của đài bể thận, độ dày chủ mô thận, khả 

năng phân tiết của thận, có hay không sỏi niệu kết hợp. 
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o UPR: chỉ thực hiện trong một số trường hợp khi siêu âm, UIV/CT scan chưa 

thể xác định chẩn đoán. Do có nhiều khả năng nhiễm khuẩn sau khi chụp, 

nên UPR chỉ được thực hiện hạn chế và chỉ làm ngay trước giờ mổ. 

- Nếu cần xạ hình thận có furosemide (Lasix): đánh giá chức năng thận riêng biệt (split 

function) và độ bài xuất của thận bệnh lý. 

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 

 Thực hiện kỹ thuật 

Vô cảm: người bệnh được gây mê nội khí quản, đặt thông niệu đạo trước mổ, đặt thông 

mũi – dạ dày nếu mổ nội soi trong phúc mạc. 

Kỹ thuật 

 PTNS sau phúc mạc: 

- Người bệnh được đặt nằm nghiêng bên đối diện, bàn mổ gập góc hoặc đội vùng 

hông bên đối diện để căng giãn vùng hông lưng bên mổ từ xương sườn 12 đến mào 

chậu. 

- Cách tạo khoang sau phúc mạc: theo phương pháp mở Hasson với đường rạch da 2 – 

2,5 cm ở dưới đầu sườn 12, tách hoặc cắt cơ vào vùng hố thận sau phúc mạc. Dùng 

ngón tay trỏ vén phúc mạc và các tạng bụng về phía trước để tạo khoang sau phúc 

mạc. Sau đó đặt bóng vào khoang sau phúc mạc và bơm hơi để tạo khoang làm việc 

thích hợp.  

- Capolicchio cùng cộng sự vào năm 2003 đã đề xuất kỹ thuật cải biên bằng cách đặt 

trocar đầu tiên ở góc sống sườn 12 với vết mổ nhỏ 0,5cm, tách cơ vào khoang sau 

phúc mạc. Ưu điểm của kỹ thuật này là giảm được biến chứng rách phúc mạc và xì 

CO2 gây tràn khí dưới da của vết mổ 2cm vùng hông lưng. 

- Sau đó đặt trocar đầu vào vùng sau phúc mạc, khâu kín vết mổ để tránh thoát CO2 ra 

ngoài, bơm CO2 tạo khoang, đặt ống kính nội soi để quan sát và bóc tách, vén phúc 

mạc thêm nếu cần thiết. Trocar thứ 2 đặt ở giao điểm của đường nách trước với 

đường dưới sườn 12, trocar thứ 3 đặt ở góc sống sườn 12, bờ ngoài cơ cạnh sống. 

Có thể đặt thêm trocar thứ tư ở đường nách trước phía dưới trocar thứ 2 khoảng 3-

4 cm để vén thận khi cần. Các trocar sau đều được đặt dưới sự quan sát trực tiếp 

bằng ống kính nội soi. Trocar thứ 1 là trocar 10mm dành để đặt ống kính nội soi, 

trocar thứ 4 là trocar 5mm, trocar thứ 2 và 3 có thể dùng 5 hoặc 10mm tùy vào bên 

mổ và tay thuận của phẫu thuật viên. 
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Hình 1: Vị trí các trocar trong phẫu thuật nội soi sau phúc mạc. 

(Nguồn: Eichel L: Campbell-Walsh Urology. Saunders Elsevier 2012, pp. 218.) 

 

Ảnh 1: Vị trí đặt trocar trong PTNS sau phúc mạc tại BV Bình Dân. 

- Sau khi đặt các trocar, ta vén phúc mạc bộc lộ cơ thắt lưng chậu, cắt mở cân Gerota 

bộc lộ niệu quản ở bờ trong cơ thắt lưng chậu, phẫu tích theo niệu quản lên đoạn 

khúc nối và bể thận. Cần lưu { tránh phẫu tích và sử dụng đốt điện quá nhiều gây tổn 

thương mạch máu nuôi niệu quản bể thận. Tiến hành tạo hình khúc nối BT-NQ theo 

phương pháp cắt rời hoặc không cắt rời tùy theo đánh giá của từng trường hợp cụ 

thể.  

o Cắt nhỏ bớt bể thận nếu bể thận giãn to với đường kính ngang ≥ 4 cm 

o Nếu có mạch máu cực dưới bắt chéo chèn ép khúc nối thì tiến hành tạo 

hình kiểu cắt rời, chuyển vị BT-NQ ra trước hoặc sau mạch máu.  

o Trường hợp có sỏi thận kết hợp thì tiến hành lấy sỏi bằng kẹp gắp sỏi qua 

vết cắt mở bể thận hoặc bằng rọ bắt sỏi qua ống soi mềm đưa qua trocar 

10mm. 

o Kiểm tra cầm máu hốc thận sau phúc mạc. 

o Đặt dẫn lưu hốc thận sau phúc mạc bằng thông O2 16 Fr qua trocar 5mm 

trên mào chậu đường nách sau. 

o Rút các trocar, khâu cân cơ lỗ trocar 10mm, khâu da các lỗ trocar, cố định 

dẫn lưu. 

- Ghi nhận: số trocar, thời gian mổ, lượng máu mất, tai biến trong mổ nếu có. 
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 PTNS trong phúc mạc:  

- Người bệnh được đặt nằm nghiêng 45o về bên đối diện. Vào khoang phúc mạc theo 

phương pháp mở Hasson hoặc dùng kim Veress.  

- Sau khi bơm hơi CO2 vào phúc mạc, 3 hoặc 4 trocar sẽ được đặt vào khoang phúc 

mạc. Có nhiều cách đặt trocar tùy vào kinh nghiệm và sở thích của phẫu thuật viên. 

 

Hình 2: Vị trí các trocar trong phẫu thuật nội soi trong phúc mạc. 

(Nguồn: Hedican SP: Essential Urologic Laparoscopy. Humana Press 2003, pp. 241) 

- Sau khi hoàn tất việc đặt các trocar, đặt ống kính nội soi vào quan sát toàn thể 

khoang phúc mạc, dùng dụng cụ móc hoặc kéo xẻ dọc theo đường trắng của mạc 

Toldt để hạ đại tràng, vén đại tràng vào giữa để bộc lộ thận và niệu quản. Niệu quản 

chạy dọc theo bờ trong của cực dưới thận và thường nằm phía sau ngoài của mạch 

máu sinh dục, cũng có thể kiểm tra ống thông lưu bên trong để xác định niệu quản. 

Phẫu tích theo niệu quản lên đoạn khúc nối và bể thận, lưu { tránh gây tổn thương 

mạch máu nuôi BT-NQ cũng như các tạng trong bụng. Trong khi phẫu tích cũng cần 

lưu { để tránh tổn thương mạch máu cực dưới thận. Đoạn niệu quản trên, khúc nối 

và bể thận cần được phẫu tích, di động đủ để không bị quá căng khi khâu nối về sau. 

Khúc nối được tạo hình và các bước tiếp theo tương tự như trong nội soi sau phúc 

mạc. 

- Các kỹ thuật tạo hình trong phẫu thuật nội soi: 

o Kiểu cắt rời Anderson-Hynes. 

o Kiểu không cắt rời: Foley Y-V, Fenger, mảnh xoay xoắn / thẳng 
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VI. THEO DÕI 

 Thời kỳ hậu phẫu 

- Sinh hiệu: mạch, huyết áp, nhiệt độ, nhịp thở 

- Thời điểm có nhu động ruột (trung tiện) 

- Thời điểm rút dẫn lưu ngoài 

- Thời gian dùng thuốc giảm đau, loại thuốc giảm đau 

- Thời gian nằm viện 

- Các biến chứng gần:  

o Rò nước tiểu qua dẫn lưu 

o Nhiễm khuẩn niệu 

o Nhiễm khuẩn vết mổ. 

 Sau thời kỳ hậu phẫu 

Người bệnh được hẹn tái khám sau mổ 

- 4 -6 tuần: rút thông JJ qua nội soi bàng quang, siêu âm bụng. 

- 3 tháng: đánh giá tình trạng lâm sàng, siêu âm bụng, chụp UIV/ CT scan. 

- 6 tháng: đánh giá lâm sàng, siêu âm bụng, xạ hình thận có furosemide. 

VII. TAI BIẾN VÀ XỬ TRÍ 

 Trong mổ: 

- Thủng phúc mạc (PTNS sau phúc mạc) trong lúc đặt trocar hoặc khi phẫu tích tìm 

niệu quản: khâu lại phúc mạc rách hoặc đặt thêm 1 trocar 5mm để vén phúc mạc. 

- Tăng CO2 máu: nếu PaCO2 tăng cao thì ngưng phẫu thuật một thời gian để gây mê hạ 

CO2 máu hoặc chuyển mổ mở. 

- Tổn thương đại tràng: mở hậu môn nhân tạo hoặc có thể khâu lại đại tràng nếu có 

chuẩn bị ruột trước mổ. 

- Chảy máu lỗ trocar: khâu cầm máu, nếu cần thì mở rộng lỗ trocar để dễ kiểm soát 

chảy máu. 

 Sau mổ:  

- Chảy máu trong ổ bụng hoặc hố thận sau phúc mạc: phẫu thuật thám sát, cầm máu. 

- Nhiễm khuẩn niệu: điều trị nội khoa tích cực. 

- Rò nước tiểu kéo dài: thay thông JJ, duy trì ống dẫn lưu và thông tiểu đến khi hết rò. 

- Nang giả niệu: đặt monoJ dẫn lưu nang giả niệu kết hợp với thay thông JJ. 

- Tạo sỏi thứ phát: tán sỏi ngoài cơ thể hoặc nội soi ngược dòng. 
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QUY TRÌNH ĐIỀU TRỊ TIỂU KHÔNG KIỂM SOÁT GẮNG SỨC Ở 

PHỤ NỮ THEO PHƯƠNG PHÁP T.O.T 

I. ĐẠI CƯƠNG 

- TKKSGS thường xảy ra ở phụ nữ sau tuổi trung niên, nhất là ở phụ nữ mang thai và 

sinh nở qua ngả âm đạo nhiều lần, gây ra suy yếu sàn chậu và suy yếu cơ vòng niệu 

đạo. 

- Lịch sử y học ghi nhận đã có rất nhiều phương pháp điều trị TKKSGS ở phụ nữ. Tuy 

nhiên, hầu hết những phương pháp này có hiệu quả điều trị thấp với tỉ lệ tái phát 

cao, hoặc kém thẩm mỹ do mổ ngỏ để lại sẹo to. 

- Nửa sau thập kỷ 1990 đầu thập kỷ 2000, xuất hiện một trào lưu mới trong phẫu 

thuật điều trị TKKSGS là phương pháp Dải treo niệu đạo giữa (Mid-urethral Sling) với 

ưu điểm là tỉ lệ thành công rất cao, ít biến chứng, sẹo mổ nhỏ nên được xếp vào loại 

phẫu thuật ít xâm hại, thời gian nằm viện ngắn. Quan điểm mới là nâng đỡ ở vị trí 

niệu đạo giữa. Kỹ thuật mới là phương pháp ít xâm hại qua ngả âm đạo, dùng những 

dụng cụ xuyên thích để đặt dải treo bằng vật liệu tổng hợp (thông dụng nhất là 

polypropylene). Điển hình của phương pháp Dải treo niệu đạo giữa là 2 loại phẫu 

thuật: T.V.T. và T.O.T. 

o Năm 1996, tác giả Umsten trình bày một kỹ thuật mổ mới để điều trị tiểu 

không kiểm soát gắng sức, gọi tên là T.V.T. (Tension Free Vaginal Tape), 

dịch là Dải treo âm đạo không căng. Kỹ thuật mổ đơn giản với sẹo mổ nhỏ, 

thời gian nằm viện ngắn, nhưng hiệu quả làm hết TKKS rất cao   86 - 95%, 

nên T.V.T. trở nên rất thịnh hành từ cuối thập niên 1990 tới nay. Tuy 

nhiên, phương pháp này cũng có một số hạn chế như tỉ lệ thủng bàng 

quang khá cao trong lúc mổ (2-11%) đòi hỏi phải soi bàng quang trong 

cuộc mổ. Ngoài ra,  một số biến chứng tuy rất hiếm nhưng có thể gặp như 

tổn thương mạch máu lớn hoặc tổn thương ruột, bí tiểu sau mổ … 

o Năm 2001, Delorme trình bày phương pháp Dải treo xuyên lỗ bịt, vẫn tôn 

trọng nguyên tắc nâng đỡ niệu đạo giữa. Năm 2003, De Laval lại tiếp tục 

cải tiến kỹ thuật TOT, thay vì xuyên kim qua lỗ bịt từ ngoài vào trong 

(outside-in) như Delorme thì xuyên kim từ trong ra ngoài (inside-out) gần 

giống cách xuyên kim của phương pháp TVT nên còn gọi là TVT-O (hàm ý là 

TVT xuyên lỗ bịt). Các phương pháp của Delorme và De Laval gọi chung là 

T.O.T. (Trans Obturator Tape) được nhiều tác giả báo cáo đạt hiệu quả cao 

  80 – 96%, được đánh giá là tương đương với T.V.T. nhưng ít tai biến - 

biến chứng hơn. Mặt khác, theo nhiều tác giả, lợi điểm của T.O.T. là ít khi 

phải soi bàng quang. Vì thế hiện nay kỹ thuật T.O.T. ngày càng thịnh hành 

hơn T.V.T.  
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II. CHỈ ĐỊNH 

- Chủ yếu là TKKS gắng sức ở phụ nữ mức độ nặng hoặc ở mức độ trung bình mà điều 

trị nội khoa bảo tồn thất bại. 

o Gọi là điều trị nội khoa bảo tồn thất bại khi tình trạng TKKSGS đã trải qua 

một đợt tập sàn chậu với ít nhất 10 – 12 lần trong ít nhất 1 tháng mà 

không hiệu quả.  

- Có thể xem xét thể TKKS hỗn hợp (mixed) 

o TKKS hỗn hợp nghĩa là kết hợp giữa TKKS gắng sức và TKKS gấp, nhưng 

tránh trường són tiểu gấp ở mức độ nặng. 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

- TKKS gấp (Urge) 

- TKKS tràn đầy (Overflow) 

- Viêm nhiễm âm đạo, âm hộ chưa điều trị ổn 

- Nhiễm khuẩn niệu chưa điều trị ổn 

- Rối loạn đông máu chưa điều trị ổn 

IV. CHUẨN BỊ 

 Người thực hiện:  

- Bác sĩ phẫu thuật đã được đào tạo bài bản về kỹ thuật mổ T.O.T, tốt nhất là thuộc 

Đơn vị Niệu Nữ 

 Phương tiện:  

- Kim xuyên thích chuyên dụng cho kỹ thuật T.O.T. (inside-out hoặc outside-in) 

- Dải treo bằng vật liệu tổng hợp (như prolene, PVDF) 

 Người bệnh 

- Cạo lông sinh dục, đi cầu và tắm rửa sạch sẽ nhất là vùng cơ quan sinh dục ngoài 

buổi sáng trước khi mổ. 

- Nhịn ăn 6 giờ trước mổ và nhịn uống 2 giờ trước mổ 

 Hồ sơ bệnh án 

- Hoàn thành phần bệnh sử, thăm khám tổng quát và thăm khám niệu 

- Cần hỏi tiền sử sản khoa và phụ khoa, tiền sử phẫu thuật vùng chậu. 

- Cần khám âm đạo, đánh giá tình trạng sa tạng chậu 

- Cần xác định tình trạng TKKS khi gắng sức (Bonney’s test) khi bàng quang chứa nước 

tiểu   200 – 250 ml. 

- Nên đánh giá tình trạng tăng động niệu đạo (Q-tip test) 

- Nên khảo sát niệu động học nếu nghi ngờ có tình trạng suy cơ thắt trong niệu đạo 

(UPP hoặc Leak Point Pressure) hoặc biểu hiện lâm sàng nghĩ đến TKKS hỗn hợp 

(Cystometry). 
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V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 

Vô cảm: có thể tê tại chỗ, tê tủy hay gây mê. 

Kỹ thuật (mô tả kỹ thuật inside-out) 

 

 

      

 

 

 

 

Kỹ thuật TOT inside-out của De Laval 

- Bệnh nhân nằm mổ ở tư thế phụ khoa. 

- Sát trùng trong âm đạo, vùng âm hộ và vùng bẹn 2 bên 

- Khâu đính 2 môi lớn ra ngoài da bẹn 2 bên. 

- Thông tiểu làm xẹp bàng quang. 

- Rạch dọc thành trước âm đạo, cách miệng niệu đạo   1,5cm, đường rạch dài   2cm. 

- Từ đường rạch âm đạo, dùng kéo Mesenbaum bóc tách thành âm đạo qua 2 bên về 

phía ngành ngồi mu. 

- Dùng kim chuyên dụng xuyến thích lần lượt từng bên, từ âm đạo qua góc trước trên 

của lỗ bịt ra vùng bẹn 2 bên ở vị trí cách nếp bẹn   2cm và trên mức lỗ niệu đạo   

2cm. 

- Luồn theo kim, đặt một dải treo (mesh) nâng đỡ ở vị trí giữa niệu đạo, từ âm đạo 

qua lỗ bịt ra da vùng bẹn 2 bên. Kéo dải treo áp vào thành dưới niệu đạo (không 

căng). Cắt bỏ đoạn mesh thừa ở da bẹn 2 bên. 

- Có thể soi bàng quang để kiểm tra xem có tổn thương bàng quang hoặc niệu đạo. 

- Khâu lại thành trước âm đạo bằng vicryl 2.0. Khâu lại da bẹn 2 bên bằng silk 3.0 

hoặc nylon 3.0. Đặt 1 gạc tẩm betadine cuộn tròn vào âm đạo, có tác dụng ép vào 

vết thương âm dạo để cầm máu. Cắt bỏ 2 mối chỉ khâu đính môi lớn, băng 2 vết mổ 

nhỏ vùng bẹn, giữ thông tiểu lưu. 

VI. THEO DÕI 

 Thời kỳ hậu phẫu 

- Bệnh nhân nằm tại phòng hồi tỉnh cho đến khi hết tác dụng của thuốc dùng vô cảm 

thì chuyển về trại. Thường chỉ khoảng 1 giờ. 

- Bệnh nhân được cho ăn uống sớm, khoảng 6 giờ sau phẫu thuật. 
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- Lấy bỏ gạc âm đạo sau 6 giờ hoặc sáng ngày hôm sau. 

- Rút thông tiểu sau 24 giờ. 

- Thường chỉ cần dùng kháng sinh dự phòng, gồm 1 kháng sinh phổ rộng (như 

cephalosporin thế hệ 3, quinolone, hoặc Co-Amoxiclav) phối hợp với Metronidasol, 

tiêm mạch khoảng 1 giờ trước mổ và khỏang 8 giờ sau mổ. 

- Thường chỉ cần dùng giảm đau paracetamol tiêm mạch 1g x 2 – 3 lần sau mổ, cách 

mỗi 8 giờ. 

 Sau thời kỳ hậu phẫu 

- Bệnh nhân có thể về trong ngày (nếu dùng tê tại chỗ), hoặc về sớm ngày hôm sau 

(nếu tê tủy hoặc mê). 

- Nên hẹn tái khám sau mổ 1 tuần và sau 1 tháng. 

- Sát trùng vết mổ âm đạo và bẹn mỗi ngày trong 7 ngày (có thể thực hiện tại y tế địa 

phương). 

- Hai mối chỉ không tan vùng bẹn được cắt sau 7 ngày. 

- Một số trường hợp có thể xem xét dùng kháng sinh và giảm đau dạng uống 5-7 ngày 

sau mổ. 

- Tránh ngồi xổm hoặc mang vác nặng trong tháng đầu hậu phẫu. 

VII. CÁC TAI BIẾN THƯỜNG G P VÀ CÁCH XỬ TR   

- Thủng bàng quang (rất hiếm gặp khoảng 0,4 – 1,5%), tổn thương niệu đạo (cũng rất 

hiếm gặp khoảng 1%),  nên được xem là ưu điểm của phương pháp T.O.T so với 

T.V.T.  

o Nếu không tự tin thì soi bàng quang sau khi xuyên thích kim. Nếu thấy có 

thủng bàng quang thì rút kim ra ngay, xuyên thích lại và soi lại để xác định 

là không còn xuyên kim qua bàng quang. 

- Xuất huyết nặng   200ml (tỉ lệ   2 – 3,3%) do hậu quả của bóc tách thành âm đạo và 

xuyên thích kim xuyên lỗ bịt. 

o Nếu mức độ mất máu nặng giảm huyết áp hay giảm Hct < 25% thì phải mổ 

lại khâu cầm máu. 

- Rối loạn tiểu sau mổ (tỉ lệ   2,1 – 6,7%). Có 2 dạng thường gặp. 

o Tiểu khó. Nếu tiểu rất khó đến mức như bí tiểu thì phải tạm thông tiểu lưu 

khoảng 1 tuần. Nếu bí tiểu kéo dài hơn thì dùng biện pháp thông tiểu sạch 

cách quãng. Kết hợp thuốc kháng viêm và kháng sinh đường niệu.  

o Tiểu gấp mới bị (De novo urgency): Dùng kháng viêm, antimuscarinics để 

làm giảm triệu chứng. 

- Đau bẹn, đùi (tỉ lệ khoảng 2,3 – 15,9%). Đây là hạn chế của phương pháp T.O.T do với 

T.V.T. (với tỉ lệ đau bẹn, hạ vị chỉ   1,5 - 2,2%). 

o Điều trị bằng các thuốc kháng viêm và giảm đau. Mộ số trường hợp phải 

dùng thuốc kéo dài. 
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- Lộ mảnh ghép (tỉ lệ 0,5 – 1,3%). Có thể gặp ở âm đạo, niệu đạo hoặc bàng quang. 

o Lộ mảnh ghép ở âm đạo mức độ nhẹ có thể dùng estrogen bôi tại chỗ. Nếu 

sau 1 – 3 tháng không hiệu quả thì mổ khâu lại thành âm đạo che mảnh 

ghép hoặc cắt bỏ mảnh ghép. 

o Lộ mảnh ghép ở trong lòng niệu đạo hoặc trong bàng quang, lộ mảnh ghép 

âm đạo mức độ nặng hoặc có phản ứng loại mảnh ghép, biến chứng nhiễm 

trùng: phải mổ lại cắt bỏ mảnh ghép. 

VIII. TÀI LIỆU THAM KHẢO 

- NV Ân & cs. Kết quả trung hạn điều trị tiểu không kiểm soát khi gắng sức ở 

phụ nữ bằng phẫu thuật TOT. Y học TPHCM (2012), 16 (phụ bản 3) : 233-

238. 

- Delorme E, Droupy S, de Tayrac R, Delmas V. Transobturator tape 

(Uratape)- A new minimally invasive method in the treatment of urinary 

incontinence in women. Prog Urol (2003);13(4):656-9.  

- Dmochowski DR, Padmanabhan P, Scarpero HM. Slings: Autologous, 

Biologic, Synthetic, and Midurethral, in “Campbell – Walsh Urology”, 

edited by Wein, Kavoussi, Novick, Partin, Peters; publicated by Saunder – 

ElServier, 10th edition, chap 73: 2115 – 2167.  

- Klutke CG, Klutke JJ. Transobturator Approach to Midurethral Sling, in 

“Female Urology”, edited by Raz S, Rodriguez L, publicated by Saunder-

ElServier, 3rd edition, chap 44: 453-456. 

- Umsten U, Henriksson L, Johnson PL, G Varhos. TVT surgery. Int 

Urogynecol J Pelvic Floor Dysfunct. (1996);17:81-86. 

- Umsten U, Johnson P, Rezapour M. A three-year follow up of tension free 

vaginal tape for surgical treatment of female stress urinary incontinence. 

Br J Obstet Gynaecol (1999); 106 (4): 345-50. 
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http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Johnson%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10426241
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Rezapour%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10426241
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QUY TRÌNH PHẪU THUẬT LẤY SỎI BÀNG QUANG 

I. ĐẠI CƯƠNG 

- Sỏi bàng quang (BQ) chiếm 5% các trường hợp sỏi niệu, thường gặp ở nam vì nữ có 

niệu đạo ngắn và ít bệnh lý niệu đạo. Ở các nước đang phát triển, sỏi BQ ở trẻ em 

cũng thường gặp. 

- Nguyên nhân: 

o Sỏi BQ từ thận, niệu quản xuống và vướng lại BQ do cổ BQ là chổ hẹp, ở 

nam giới có tuyến tiền liệt bao bọc nên sẽ khó qua hơn phụ nữ =  thường 

gặp ở nam  nhiều hơn nữ. 

o Sỏi BQ hình thành tại chỗ: những bệnh lý làm bế tắc đường tiết niệu dưới: 

bướu lành tuyến tiền liệt, xơ chai cổ BQ, BQ thần kinh; tế bào mủ trong 

viêm BQ, vật ngoại lai kể cả ống thông tại chổ đặt trong BQ đều là nhân 

cho sỏi kết tụ. 

- Triệu chứng cơ năng: tùy từng trường hợp, tùy giai đoạn diễn tiến của bệnh mà triệu 

chứng viêm nhiễm hay bế tắc sẽ chiếm ưu thế: 

o Tiểu gắt, tiểu buốt, đau nhiều nhất là lúc đi tiểu gần hết và đau lan đến 

miệng niệu đạo. 

o Tiểu tắc giữa dòng: tia nước tiểu tự nhiên bị chặn lại. 

o Bệnh nhân thường bóp dương vật cho đỡ đau vì đau lan truyền ra qui đầu 

và đây là triệu chứng khá đặc thù của sỏi BQ. 

o Tiểu máu cuối dòng cũng thường xảy ra, thường tiểu máu mỗi khi di 

chuyển mạnh. 

- Triệu chứng thực thể: 

o Sỏi BQ to có thể sờ thấy được qua thăm khám âm đạo trực tràng. 

o Dùng thông kim loại thăm dò BQ có dấu hiệu chạm sỏi.  

o Thăm khám lâm sàng có thể phát hiện được nguyên nhân tạo sỏi như hẹp 

niệu đạo, bướu tuyến tiền liệt, BQ hỗn loạn thần kinh. 

- Các phương pháp điều trị: 

o Nội khoa: ít được quan tâm vì kết quả điều trị thường không khả quan. 

o Ngoại khoa: tán sỏi ngoài cơ thể, bóp sỏi cơ học nội soi, tán sỏi nội soi qua 

niệu đạo, mổ mở. 

II. CHỈ ĐỊNH 

- Sỏi BQ rất to (≥ 3cm) và cứng. 

- Sỏi BQ thất bại với các phương pháp nội soi. 

- Kết hợp với mổ mở bóc tuyến tiền liệt hoặc cắt túi thừa BQ. 
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III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

- Các chống chỉ định chung của phẫu thuật. 

- Sỏi BQ có kèm theo bướu BQ. 

IV. CHUẨN BỊ 

  Người thực hiện:  

- Bác sĩ phẫu thuật chuyên khoa Ngoại Tiết niệu. Trường hợp người bệnh có bệnh kết 

hợp, sức khỏe yếu, có nhiều nguy cơ cần phối hợp với bác sĩ chuyên khoa gây mê hồi 

sức. 

 Phương tiện:  

- Bộ trung phẫu. 

 Người bệnh 

- Giải thích cho người bệnh về kỹ thuật ứng dụng, chế độ theo dõi và điều trị sau phẫu 

thuật. 

- Làm các xét nghiệm cơ bản cho phẫu thuật + HIV. 

 Hồ sơ bệnh án:  

- Có đầy đủ bệnh án, xét nghiệm chẩn đoán bệnh và xét nghiệm cơ bản phục vụ cho 

cuộc mổ, phiếu khám tiền mê, bản cam kết chấp nhận phẫu thuật của người bệnh, 

chữ ký giải thích của phẫu thuật viên và chế độ theo dõi và điều trị trước mổ. 

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 

 Thực hiện kỹ thuật 

Vô cảm: Tê tủy sống hoặc gây mê 

Kỹ thuật 

- Người bệnh nằm ngửa.  

- Rạch da trên xương mu. Bóc tách cân cơ tìm BQ. 

- Xẻ BQ, quan sát màu sắc nước tiểu, thám sát niêm mạc BQ, cổ BQ và tuyến tiền liệt.  

- Lấy sạch sỏi khỏi bàng quang. 

- Khâu lại BQ bằng chỉ tan  

- Tùy tình huống có thể mở BQ ra da hoặc không.  

- Đặt thông tiểu lưu nếu không mở bàng quang ra da. 

VI. THEO DÕI 

 Thời kỳ hậu phẫu 

- Đề phòng nhiễm khuẩn, sử dụng kháng sinh điều trị nếu có tình trạng nhiễm trùng, 

giảm đau và thay băng vô khuẩn những ngày hậu phẫu.  
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- Đề phòng tụ dịch hoặc chảy máu vết mổ. 

 Sau thời kỳ hậu phẫu:  

- Kiểm tra sự tái phát của sỏi và chức năng của BQ. 

VII. TAI BIẾN VÀ XỬ TRÍ 

- Nhiễm trùng vết mổ: chăm sóc vết thương, dùng kháng sinh mạnh. 

- Tụ máu, tụ dịch vết mổ: băng ép, thay băng mỗi ngày. 

VIII. TÀI LIỆU THAM KHẢO 

- Quyết định 196/QĐ-BYT ngày 16/01/2014, Hướng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên 

ngành Ngoại khoa – chuyên khoa phẫu thuật Tiết niệu. 
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QUY TRÌNH MỔ CẮT THẬN TẬN GỐC  

TRONG BƯỚU ÁC CHỦ MÔ THẬN 

I. ĐẠI CƯƠNG 

- Trên toàn thế giới, ung thư tế bào thận (nam: 5,2/105, nữ:2,8/105 ) chiếm thứ hạng 

13 trong các bệnh l{ ác tính đối với mọi lứa tuổi, đứng hạng thứ 9 trong ung thư trên 

người trưởng thành, và hạng 3 ung thư hệ Tiết niệu nhưng là ung thư có tỷ lệ tử 

vong cao nhất (tử suất = nam: 2,2/105, nữ: 1,1/105 ).  

- Nhóm tuổi cao nhất bị bệnh là 60-70 tuổi và tỷ lệ nam/nữ là 1,5-2/1. Tại các nước 

Đông Nam Á, ung thư tế bào thận đứng thứ 19 trong danh sách bệnh ung thư đối với 

mọi lứa tuối, sau ung thư tuyến tiền liệt (thứ 11) và ung thư bàng quang (thứ 14). 

- 4 nguyên nhân đã được xác định là hút thuốc, mập phì, tăng huyết áp, hội chứng ung 

thư trong gia đình. Những nguyên nhân còn nghi ngờ là đái tháo đường, bệnh lý 

thận mạn tính, một số hóa chất và thuốc… 

- Trước đây, ung thư tế bào thận được chia thành bốn dạng mô học: tế bào sáng, tế 

bào hạt, ống nhú và dạng Sacôm. Sau này nhiều tác giả như Kovacs (1993), Weiss và 

cộng sự (1995), Störkel (1997) đưa ra các mô hình phân loại mới. 

- Triệu chứng: 

o Triệu chứng cơ năng: tùy từng trường hợp, tùy giai đoạn diễn tiến của 

bệnh mà triệu chứng khác nhau: khối vùng lưng, đau hông lưng, tiểu máu.. 

o Triệu chứng thực thể: 

 Đánh giá tình trạng khối u trên lâm sàng như kích thước, sự di động 

khối u… 

 Thăm khám toàn diện các cơ quan như tình trạng dãn tĩnh mạch tinh, 

phù chi, các cơ quan khác để tìm các hội chứng có liên quan dến ung 

thư tế bào thận như hội chứng Von Hippel Lindau, Birt-Hogg-Dube… 

- Các phương pháp điều trị: 

o Nội khoa: ít được quan tâm vì kết quả điều trị thường không khả quan. 

o Ngoại khoa: tán sỏi ngoài cơ thể, bóp sỏi cơ học nội soi, tán sỏi nội soi qua 

niệu đạo, mổ mở. 

II. CHỈ ĐỊNH 

- Bướu ác của thận (≥ T2) 

- Các chống chỉ định của phẫu thuật mở: rối loạn động máu… 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

- Các chống chỉ định chung của phẫu thuật, của gây mê nội khí quản. 
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IV. CHUẨN BỊ 

 Người thực hiện:  

- Bác sĩ phẫu thuật chuyên khoa Ngoại Tiết niệu. Trường hợp người bệnh có bệnh kết 

hợp, sức khỏe yếu, có nhiều nguy cơ cần phối hợp với bác sĩ chuyên khoa gây mê hồi 

sức có kinh nghiệm. 

 Phương tiện:  

- Bộ đại phẫu. 

 Người bệnh 

- Giải thích cho người bệnh về kỹ thuật ứng dụng, chế độ theo dõi và điều trị sau phẫu 

thuật. 

- Làm đầy đủ các xét nghiệm cơ bản cho phẫu thuật và đánh giá sự bù trừ chức năng 

thận. 

- Nhất thiết phải làm: siêu âm bụng, chụp cắt lớp vi tính hệ tiết niệu có cản quang 

dựng hình mạch máu thận đánh giá giai đoạn bướu và chức năng thận đối bên. 

- Có thể làm thêm: X – quang ngực thẳng, chụp cắt lớp vi tính ngực, não, xạ hình 

xương khi nghi ngờ di căn. 

- Nâng cao thể trạng người bệnh trước mổ trong trường hợp già yếu, suy kiệt. 

 Hồ sơ bệnh án:  

- Có đầy đủ bệnh án, xét nghiệm chẩn đoán bệnh và xét nghiệm cơ bản phục vụ cho 

cuộc mổ, phiếu khám tiền mê, bản cam kết chấp nhận phẫu thuật của người bệnh, 

chữ ký giải thích của phẫu thuật viên và chế độ theo dõi và điều trị trước mổ. 

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 

 Thực hiện kỹ thuật 

Vô cảm: gây mê nội khí quản 

Kỹ thuật: 2 đường mổ: qua phúc mạc hoặc sau phúc mạc 

Qua phúc mạc: 

- Người bệnh nằm nghiêng 45o, độn gối cùng bên mổ. Rạch da đường dưới sườn, qua 

cân cơ vào trong ổ bụng.  

- Đối với bên phải: mở phúc mạc thành sau dọc mạc Toldt phải và hạ góc đại tràng 

phải, đẩy đại tràng và tá tràng vào giữa, vén gan lên cao, phẫu tích niệu quản khỏi 

mạch sinh dục cho tới cực dưới thận và rốn thận, bộc lộ mặt trước tĩnh mạch chủ 

dưới và tĩnh mạch thận, động mạch thận. 

- Đối với bên trái: sau khi mở dọc mạc Told trái và cắt dây chằng lách - đại tràng, đẩy 

lách và đại tràng trái vào trong, giải phóng cực dưới thận, niệu quản và bộc lộ động 

mạch tĩnh mạch thận. 
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- Động mạch được buộc bằng chỉ Vicryl 1.0 hoặc 2.0 và cắt rời trước, sau đó tĩnh mạch 

cũng được buộc bằng chỉ Vicryl 1.0 hoặc 2.0 và cắt rời. Đồng thời cặp cắt tĩnh mạch 

thượng thận trái và tĩnh mạch sinh dục trái đổ vào tĩnh mạch thận. Thận và mỡ 

quanh thận được giải phóng tiếp ở cực trên, cực dưới và mặt sau. Niệu quản được 

giải phóng, cột và cắt xuống thấp. 

- Kiểm tra cầm máu kỹ. Đặt 1 hoặc 2 dẫn lưu ở hốc thận. Khâu cân cơ, khâu da. 

Sau phúc mạc: 

- Mở cân Gerota lấy mốc là bờ trước cơ thắt lưng chậu bóc tách đẩy phúc mạc ra 

trước đi vào lớp mỡ quanh thận. Phẫu tích qua cực dưới thận để bộc lộ niệu quản 

lên đến rốn thận, bộc lộ cực dưới thận, mặt sau và mặt trước sau đó bộc lộ cực trên 

thận. Đẩy thận ra trước và bộc lộ cuống thận hoặc đi theo tĩnh mạch sinh dục bên 

trái để tìm tĩnh mạch thận. 

- Cột cắt động mạch và tĩnh mạch tương tự như trên. Bộc lộ các động - tĩnh mạch thận 

phụ đi vào rốn thận và các động - tĩnh mạch cực thận đi vào các cực thận và tuyến 

thượng thận. Giải phóng dính quanh thận và niệu quản, cặp cắt niệu quản xuống 

thấp. Cắt toàn bộ thận và mô mỡ quanh thận. 

- Kiểm tra cầm máu kỹ. Đặt 1 hoặc 2 dẫn lưu ở hốc thận. Khâu cân cơ, khâu da. 

- Nạo hạch được chỉ định khi có di căn hạch trên CĐHA hoặc phát hiện trong khi mổ. 

VI. THEO DÕI 

 Theo dõi trong mổ: 

- Người bệnh được theo dõi chặt chẽ về: Mạch, huyết áp động mạch và áp lực tĩnh 

mạch trung ương. Nồng độ O2 và CO2 máu: Đánh giá qua SpO2 và PetCO2 qua bảng 

GMHS. Lượng máu mất: Tính bằng ml qua hút và thấm gạc. Lượng máu cần truyền. 

 Theo dõi sau mổ: 

- Về huyết động, tình trạng toàn thân, đau sau mổ, tình trạng ổ bụng, số lượng nước 

tiểu, lập lại lưu thông tiêu hoá và số lượng dịch qua dẫn lưu.  

- Bồi phụ nước và điện giải theo kết quả xét nghiệm sinh hoá máu.  

- Kháng sinh: Phối hợp nhóm Cephalosporin và Metronidazol từ 3 đến 5 ngày.  

- Người bệnh được khám lại sau 1 tháng về lâm sàng và làm siêu âm bụng kiểm tra. 

VII. TAI BIẾN VÀ XỬ TRÍ 

 Trong phẫu thuật 

- Rách màng phổi, thủng cơ hoành khi phẫu tích: Khâu lại màng phổi, cơ hoành, đặt 

dẫn lưu màng phổi hút liên tục. 

- Chảy máu do tổn thương tĩnh mạch chủ dưới, tĩnh mạch sinh dục do phẫu tích hoặc 

tuột chỉ cột: kẹp lại mạch máu, khâu lại bằng Prolene 3.0. 
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- Tổn thương tạng khác: Tá tràng, đại tràng, ruột non khi phẫu tích, đốt điện phải xử 

trí theo tổn thương hoặc mời bác sĩ ngoại tổng quát hỗ trợ. 

 Sau phẫu thuật 

- Chảy máu trong ổ bụng (trong, sau phúc mạc): Phải phẫu thuật lại ngay.  

- Tụ dịch hoặc áp xe tồn dư trong ổ bụng (trong, sau phúc mạc): Xác định chính xác vị 

trí, kích thước ổ tụ dịch hoặc áp xe bằng siêu âm hoặc chụp cắt lớp vi tính  

- Khối tụ dịch, áp xe nhỏ < 5cm ở nông có thể chọc hút dưới hướng dẫn siêu âm.  

- Khối tụ dịch, áp xe lớn ở sâu phải chích dẫu lưu hoặc phẫu thuật làm sạch ổ áp xe. 

VIII. TÀI LIỆU THAM KHẢO 

- Quyết định 196/QĐ-BYT ngày 16/01/2014, Hướng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên 

ngành Ngoại khoa – chuyên khoa phẫu thuật Tiết niệu. 
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QUY TRÌNH MỞ CẮT THẬN - UNG THƯ TẾ BÀO THẬN 

I. ĐẠI CƯƠNG 

 Dịch tễ học ung thư tế bào thận 

 Tỷ lệ mắc bệnh 

- Trên toàn thế giới, ung thư tế bào thận (nam: 5,2/105, nữ: 2,8/105) chiếm thứ hạng 

13 trong các bệnh l{ ác tính đối với mọi lứa tuổi, đứng hạng thứ 9 trong ung thư trên 

người trưởng thành, và hạng 3 ung thư hệ Tiết niệu nhưng là ung thư có tỷ lệ tử 

vong cao nhất  

- Tỷ lệ mắc bệnh thay đổi tùy địa phương: cao nhất tại các quốc gia bắc Mỹ 

(nam:15,5/105, nữ: 8,5/105) châu Âu (nam: 12,9/105, nữ: 5,9/105) và châu Úc (nam: 

10,7/105, nữ: 5,8 /105), trung bình tại châu Đại Dương và nam Mỹ, thấp tại châu Á 

và châu Phi.Tại châu Á thì Đông Nam Á có tỷ lệ thấp nhất (nam: 2,4/105, nữ: 

1,6/105), kế tiếp là Tâỵ Á (nam: 3,3/105, nữ: 1,9/105), cao nhất là Đông Bắc Á (nam: 

3,7/105, nữ: 1,9/105) 

- Nhóm tuổi cao nhất bị bệnh là 60-70 tuổi và tỷ lệ nam/nữ là 1,5- 2/1. 

- Tại các nước Đông Nam Á, ung thư tế bào thận đứng thứ 19 trong danh sách bệnh 

ung thư đối với mọi lứa tuổi, sau ung thư tuyến tiển liệt và ung thư bàng quang. 

 Nguyên nhân 

- Hút thuốc: có liên quan chặt chẽ đến ung thư tế bào thận. Thời gian hút thuốc càng 

lâu và số thuốc tiêu thụ càng nhiều thì nguy cơ càng tăng 

- Béo phì: càng béo càng có nguy cơ, mỗi đơn vị BMI quá trung bình làm tăng nguy cơ 

1,07 lẩn.  

- Tăng huyết áp 

- Hội chứng ung thư trong gia đình: khoảng 2-3% ung thư tế bào thận có tính gia đình 

và di truyền.  

- Nếu có một người thân trực hệ bị ung thư tế bào thận thì nguy cơ bị bệnh sẽ tăng 

gấp đôi. 

- Hội chứng Von Lippel Hindau: nhiễm sắc thể 3p25-26 

- Ung thư tế bào thận dạng nhú di truyền: nhiễm sắc thể 7q31 

- Bệnh u cơ trơn có tính gia đình: nhiễm sắc thể 1 q42. 

- Một số yếu tố nguy cơ như đái tháo đường, bệnh thận mạn tính, phụ nữ sinh đẻ 

nhiều, một số hóa chất (dầu hỏa, chất nhuộm vải, cadmium, asbestos, 

trichloroethylene . . .) và thuốc (paracetamol, aspirin, phenacetin…). 
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 Chẩn đoán ung thư tế bào thận 

- Ung thư tế bào thận được thể hiện bởi tam chứng cổ điển (11%): khối u hông lưng, 

đau, tiểu máu. Đa số bệnh nhân đến khám là do tình cờ phát hiện khối u qua siêu 

âm. 

- Triệu chứng khiến người bệnh đi khám thường là tiểu.  

- Ung thư tế bào thận có liên quan đến di truyền, dự hậu của bệnh nhân bị ung thư tế 

bào thận thay đổi rất nhiều theo giai đoạn u cũng như một số yếu tố liên quan khác. 

Vì vậy qui trình chẩn đoán một khối u thận phải thực hiện đầy đủ để có kế hoạch 

điều trị đúng và có tiên lượng chính xác. 

 Thăm khám lâm sàng đầy đủ 

- Đánh giá tình trạng khối u trên lâm sàng như kích thước, sự di động khối u 

- Thăm khám toàn diện các cơquan như tình trạng dãn tĩnh mạch tinh, phù chi, các cơ 

quan khác để tìm các hội chứng có liên quan đến ung thư tế bào thận như hội chứng 

Von Hippel Lindau, Birt-Hogg-Dube. 

 Các xét nghiệm cận lâm sàng 

- Xét nghiệm máu toàn bộ: công thức máu, đông máu toàn bộ, chức năng gan, thận 

cũng như các xét nghiệm cắn thiết cho một đại phẫu. 

- CT  bụng và chậu không cản quang và có cản quang là rất quan trọng giúp đánh giá 

tình trạng ung thư tế bào thận. 

- Cộng hưởng từ vùng bụng để đánh giá tình trạng tĩnh mạch chủ dưới nếu nghi ngờ 

có khả năng có chổi u trong tĩnh mạch, ngoài ra cộng hưởng từ còn có thể dùng thay 

thế CT để chẩn đoán và đánh giá giai đoạn u khi không thể thực hiện CT như dị ứng 

thuốc, suy thận. 

- Xạ hình xương không là chỉ định thường qui, chỉ thực hiện khi có triệu chứng lâm 

sàng như đau nhức xương, phosphatase alkaline trong máu tăng cao. 

- Cộng hưởng từ não nếu lâm sàng nghi ngờ có bệnh lý. 

- Xét nghiệm nước tiểu, soi bàng quang niệu quản nếu khối u ở giữa thận nghi ngờ là u 

niệu mạc. 

- Giá trị của PET trong ung thư chủ mô thận chưa được xác định rõ. Hiện tại PET không 

có chỉ định trong chẩn đoán ung thư chủ mô thận, theo dõi tái phát sau cắt thận. 

- Sinh thiết thận nếu lâm sàng có chỉ định. Đối với u lớn hơn 3cm, hình ảnh học không 

nghi ngờ về chẩn đoán thì không cần sinh thiết (LE 2A), nếu sinh thiết có thể cho 

nhiều kết quả với hướng xử trí khác nhau thì nên sinh thiết, ngày nay với kim sinh 

thiết đặc biệt thì khả năng gieo rắc u rất hiếm. 

 Chẩn đoán giai đoạn: 

- Chẩn đoán giai đoạn rất quan trọng, thông qua đó bác sĩ điều trị có thể đề ra chiến 

lược điều trị phù hợp cũng như cho biết dự hậu. Có nhiều hệ thống chẩn đoán giai 

đoạn. Dùng nhiều nhất là bảng phân loại TNM. 
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II. CHỈ ĐỊNH 

- Ung thư tế bào thận (≥T2). 

5.3. Chống chỉ định 

- Người có một thận  

- Người có thận đối diện không còn chức năng  

III. CHUẨN BỊ 

 Người thực hiện: 

-   Bác sĩ chuyên khoa Ngoại niệu  

 Phương tiện 

- Bàn mổ: bàn mổ trong phòng mổ  

- Bàn dụng cụ vô khuẩn:  

 Dao điện  

 Dao mổ  

 Pince  

 Kẹp phẫu tích  

 Kìm kẹp kim  

 Bộ mổ bụng  

 Harman 

 Toan vô khuẩn  

 Găng tay phẫu thuật vô khuẩn  



 

 

- Máy thở  

- Thuốc gây mê –  Máy duy trì thuốc mê 

-  Máy ghi điện tim 

 Người bệnh  

- Tư vấn và giải thích cho người bệnh  

o Tình trạng bệnh  

o Sự cần thiết phải phẫu thuật  

o Các bước thực hiện  

o Các biến chứng có thể xảy ra  

o Thời gian phẫu thuật 

o Chi phí (Bảo hiểm y tế, người bệnh tự chi trả...) 

- Kiểm tra  

o Hỏi tiền sử người bệnh về các bệnh mãn tính mắc phải  

o Các bệnh rối loạn đông máu 

o Hỏi tiền sử các bệnh dị ứng  

o Tình trạng ăn uống trước khi làm phẫu thuật  

 Chuẩn bị hồ sơ  

- Kiểm tra chỉ định của bác sĩ phẫu thuật 

- Kiểm tra các xét nghiệm cơ bản và các xét nghiệm chuyên sâu, các thăm dò đánh 

giá chức năng thận còn lại. 

- Kiểm tra các bước chuẩn bị mổ  

IV. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 

 Thực hiện kỹ thuật 

Chọn nơi thực hiện phẫu thuật:  Phòng mổ  

Người bệnh  

- Thay quần áo sạch sẽ của bệnh viện, không mang vật dụng cá nhân, tháo bỏ răng 

giả, nhẫn hoặc vòng. 

- Tiền mê chuyển người bệnh vào bàn mổ 

- Gây mê nội khí quản  

- Tư thế của người bệnh: Tùy theo phương pháp mổ để đặt tư thế cho phù hợp. 

o Người bệnh nằm ngửa trong trường hợp đi đường mở qua phúc mạc  

o Người bệnh nằm nghiêng trong trường hợp đường mổ không qua phúc 

mạc 

 Nghiêng về bên thận không mổ, phía thận tổn thương ở trên  

 Đặt Bio để nâng mạng sườn đối diện  



 

 

 Cố định người bệnh  

- Cởi quần áo, bộc lộ và sát khuẩn vùng mổ  

Người thực hiện 

- Đội mũ, đeo khẩu trang, rửa tay vô khuẩn, mặc áo phẫu thuật, đi găng phẫu thuật 

vô khuẩn 

- Phẫu thuật viên chính đứng ở bên phải người bệnh 

- Phẫu thuật viên phụ đứng đối diện  

- Điều dưỡng đứng cùng phía với phẫu thuật viên chính  

Kỹ thuật:  Có nhiều đường vào thận tùy vào từng phẫu thuật, nhưng có 3 loại đường 

chính:  

- Đường khe liên sườn XI - XII hướng đến rốn  

- Đường qua phúc mạc:  

o Mở bụng theo đường vòng cung song song với bờ sườn 

o Đường trắng bên  

o Đường trắng giữa  

Cách thức phẫu thuật 

Thường dùng đường qua phúc mạc để tránh tế bào ung thư vào mạch nên thường 

cắt mạch trước khi cắt thận. Để lấy triệt để tổ chức quanh thận, bao thận, hạch rốn 

thận và những hạch quanh động mạch, tĩnh mạch chủ bụng. 

  

  



 

 

1. Cắt bỏ thận Phải 

- Đường vào: rạch da dưới bờ sườn Phải cắt ngang cơ vào phúc mạc, cắt mở phúc 

mạc, bộc lộ đại tràng phải và tá tràng.  

- Bộc lộ mặt trước bên tĩnh mạch chủ bụng, thắt và cắt tĩnh mạch buồng trứng 

(hoặc tĩnh mạch tinh). 

- Thắt, cắt tĩnh mạch thận rồi đến động mạch thận. Nếu tổ chức thận ung thư đã 

lan vào tĩnh mạch thận, thì cần cắt tĩnh mạch thận ở sát gốc. 

-  Thắt, cắt tĩnh mạch thượng thận và các mạch nhánh khác. 

- Lấy bỏ hết tổ chức mỡ quanh thận, dưới cơ hoành, trong hố thận. 

- Thắt, cắt niệu quản, tổ chức mỡ quanh niệu quản càng xa thận càng tốt. 

- Nếu có xâm lấn tĩnh mạch chủ bụng, phải mở tĩnh mạch chủ bụng lấy chồi ung 

thư. 

- Dẫn lưu hố thận - Khâu phục hồi thành bụng  

- Nạo hạch được chỉ định khi có di căn hạch trên CĐHA hoặc phát hiện trong khi 

mổ. 

Cắt thận Trái:  

- Giống như cắt thận Phải 

V. THEO DÕI 

- Người bệnh phải nằm tại buồng hậu phẫu, có chế độ chăm sóc hậu phẫu 

- Theo dõi mạch huyết áp và toàn trạng 

- Theo dõi dẫn lưu, số lượng dịch và màu sắc 

- Theo dõi dẫn lưu bàng quang: số lượng nước tiểu 

- Thay băng mỗi ngày 

- Cắt chỉ sau 7 ngày 

VI. TAI BIẾN VÀ XỬ TRÍ 

 Trong phẫu thuật 

- Rách màng phổi, thủng cơ hoành khi phẫu tích: Khâu lại màng phổi, cơ hoành, đặt 

dẫn lưu màng phổi hút liên tục. 

- Chảy máu do tổn thương tĩnh mạch chủ dưới, tĩnh mạch sinh dục do phẫu tích 

hoặc tuột chỉ cột: kẹp lại mạch máu, khâu lại bằng Prolene 3.0. 

- Tổn thương tạng khác: Tá tràng, đại tràng, ruột non khi phẫu tích phải xử trí theo 

tổn thương hoặc mời bác sĩ ngoại tổng quát hỗ trợ. 

 Chảy máu sau mổ 

- Đo mạch huyết áp  

- Truyền dịch  



 

 

- Thuốc cầm máu  

- Xét nghiệm công thức máu, nếu thiếu màu nhiều phải truyền máu  

- Theo dõi nếu tiếp tục chảy máu với số lượng tăng hơn phải mổ cấp cứu để cầm 

máu  

 Nhiễm trùng vết mổ  

- Cắt chỉ, để hở vết mổ  

- Làm kháng sinh đồ  

- Thay kháng sinh cho phù hợp  

VII. TÀI LIỆU THAM KHẢO 

- Quyết định 3338/2013//QĐ-BYT ngày 09/09/2013, Hướng dẫn quy trình kỹ thuật 

chuyên ngành ung bướu. 

- Hướng dẫn điều trị ung thư tế bào thận -  Hội Tiết niệu Thận học Việt Nam 

(VUNA) 2013  

  



 

 

QUY TRÌNH PHẪU THUẬT MỞ CẮT THẬN - NIỆU QUẢN TẬN 

GỐC TRONG UNG THƯ TẾ BÀO THẬN CHUYỂN TIẾP Ở BỂ 

THẬN NIỆU QUẢN 

I. ĐẠI CƯƠNG 

- Có một số đặc tính khác với ung thư tế bào chuyển tiếp ở bàng quang về phương 

diện là ít gặp hơn và một số trường hợp có tính chất gia đình. 

- Khó khăn quan sát loại bướu này và khó thực hiện hóa trị tại chổ.  

- Ngoài ra, loại bướu này xảy ra ở vị trí có lớp cơ mỏng hơn, do đó tiên lượng cũng 

khác biệt hơn so với ung thư tế bào chuyển tiếp ở bàng quang. 

II. CHỈ ĐỊNH 

- Khuyến cáo cắt thận – niệu quản tận gốc kèm theo phần bàng quang quanh 

miệng niệu quản cùng bên  

o Bướu xâm lấn kích thước lớn, độ biệt hóa kém ở bể thận và đoạn trên 

niệu quản  

o Bướu không xâm lấn, độ biệt hóa trung bình ở bể thận và đoạn trên 

niệu quản nhưng kích thước lớn, đa ổ.  

o Bướu không xâm lấn, độ biệt hóa trung bình ở bể thận và đoạn trên 

niệu quản nhưng tái phát sớm mặc dù đã nỗ lực điều trị bảo tồn tối đa. 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

- Bệnh nhân có rối loạn đông máu 

- Ung thư 2 bên thận xâm lấn, và di căn xa 

IV. CHUẨN BỊ 

 Người thực hiện  

- Bác sĩ phẫu thuật u bướu, chuyên khoa tiết niệu. Trường hợp người bệnh có bệnh 

kết hợp, sức khoẻ yếu, có nhiều nguy cơ cần phối hợp với bác sĩ chuyên khoa gây 

mê hồi sức. 

 Phương tiện 

- Bộ phẫu thuật đại phẫu 

- Bộ cắt đốt nội soi 

 Người bệnh  

- Giải thích kỹ cho người bệnh về kỹ thuật ứng dụng, chế độ theo dõi và điều trị sau 

phẫu thuật.  



 

 

- Làm các xét nghiệm cơ bản cho phẫu thuật + HIV.  

- Sinh thiết chẩn đoán. 

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 

Tiến hành gây mê 

Chọn đường mổ 

 

- Đường ngực bụng với tư thế bệnh nhân như hình trên đây 

- Hoặc khi bệnh nhân nằm ngữa, gập nhẹ bàn mổ, đặt gối nhỏ vùng dưới ngực bên 

bướu. Chọn một trong các đường mổ sau (xem hình dưới đây):   

o Đường giữa bụng trên và dưới rốn 

o Đường mổ dưới sườn + đường Gibson 

o Đường mổ dưới sườn + đường giữa dưới rốn 

o Đường mổ dưới sườn + đường Pfannenstiel  

 

Chú ý: ở nam giới, vùng sinh dục ngoài nằm trong phẫu trường để giúp thao tác 

thông niệu quản trong khi mổ 

A. Cắt thận tận gốc:  

- Di động toàn bộ thận, mở quanh thận, và cân Gerota. 

- Bóc tách, cột, cắt riêng lẻ động mạch và tĩnh mạch thận (cột bằng chỉ silk 1 O và 

khâu cột bằng chỉ Prolene 4 O cho động mạch và tĩnh mạch thận); có thể dùng 

hemoclips thay thế cho khâu cột. 

- Tuyến thượng thận cùng bên là nơi thường di căn của ung thư thế bào chuyển 

tiếp 



 

 

o Trước đây người ta cắt luôn tuyến thượng thận cùng bên (trọn khối với 

thận và niệu quản, xem hình). 

o Phải cắt luôn tuyến thượng thận cùng bên nếu thấy bướu niệu mạc 

xâm lấn tại chổ (trọn khối với thận và niệu quản, xem hình). 

o Không cắt tuyến thượng thận nếu: hình ảnh học thấy bướu bình 

thường và khi mổ cũng thấy bướu bình thường; hoặc khi thấy bướu 

niệu mạc còn giới hạn trong bể thận. 

 

B. Cắt phần dưới niệu quản và phần bàng quang quanh miệng niệu quản cùng bên 

- Phải cắt toàn bộ phần dưới của niệu quản (cả phần nội thành) và phần bàng 

quang quanh miệng niệu quản 

- Phần trên niệu quản được cột và cắt rời khỏi phần dưới ở vị trí không có bướu 

- Phải đảm bảo không để thoát nước tiểu ra ngoài vì nguy cơ xảy ra reo rắc tế bào 

ung thư  

- Chọn một trong các cách sau đây 

a. Mổ mở cắt phần xa niệu quản 

- Đường mổ: Gibson, hoặc, đường giữa dưới rốn, hoặc đường Pfannenstiel 

- Mở bàng quang tốt hơn so với cách không mở bàng quang vì đảm bảo nhìn thấy 

rõ ràng và cắt đầy đủ phần bàng quang quanh miệng niệu quản cùng bên. 

- Cắt vòng tròn niêm mạc bàng quang quanh miệng niệu quản với bán kính 1cm 

tính từ mép miệng niệu quản. 

- Đóng bàng quang ở vị trí cắt phần bàng quang quanh miệng niệu quản 2 lớp 

(khâu cơ bằng chỉ tan 2 O hoặc 3 O mũi rời, khâu niêm mạc bằng chỉ tan 4 O) 

- Khâu vị trí mở bàng quang hai lớp mũi liên tục bằng chỉ tan 3 O. 

- Thông tiểu lưu  từ 5 – 7 ngày 

- Thông thường không cần mở bàng quang ra da 



 

 

- Dẫn lưu cạnh bàng quanh. 

 

- Cắt phần xa niệu quản mà không mở bàng quang (xem hình dưới đây) 

o Bóc tách phần xa niệu quản + đoạn nội thành đến tận miệng niệu quản, 

sau đó kéo lên để thấy niêm mạc bàng quang, kẹp niêm mạc và cắt.  

o Khâu lại vị trí này như mô tả phần có mở bàng quang 

Chú ý: phải cắt trọn phần niệu quản nội thành và tránh tổn thương miệng niệu quản 

đối diện 

 

b. Cắt miệng niệu quản qua ngả niệu đạo 

- Còn gọi là kỹ thuật “giật”, nên áp dụng khi bướu niệu mạc ở bể thận hoặc niệu 

quản đoạn gần có độ biệt hóa tốt. 

o Bệnh nhân nằm tư thế sản phụ khoa 

o Cắt miệng niệu quản và đoạn niệu quản nội thành đến vùng khoảng 

quanh bàng quang (xem hình dưới đây) 



 

 

 

c. Kỹ thuật kéo niệu quản đoạn xa 

- Đặt thông niệu quản bên có bướu trước mổ 

- Sau khi cắt thận thì tiến hành bóc tách niệu quản càng xa càng tốt (xem hình dưới 

đây) 

- Cột cắt ngang niệu quản có thông niệu quản bên trong, đầu trên của phần xa niệu 

quản được khâu chặt có thông niệu quản bên trong.  

- Sau khi cắt thận thì đặt bệnh nhân tư thế sản phụ khoa 

- Nắm đầu ngoài thông niệu quản, kéo đoạn dưới niệu quản vào bàng quang, dùng 

máy cắt đốt nội soi cắt phần bàng quang quanh miệng niệu quản 

 

C. Nạo hạch 

- Khi có hạch trong CĐHA hoặc phát hiện trong khi mổ. 

- Đối với bướu bể thận và bướu niệu quản đoạn gần hoặc đoạn giữa niệu quản: 

nạo hạch rốn thận cùng bên + nạo hạch cạnh động mạch chủ bụng + nạo hạch 

cạnh tĩnh mạch chủ dưới. 

VI. THEO DÕI 

- Theo dõi vết mổ. Chống nhiễm khuẩn tại chỗ vết thương 

- Theo dõi tái phát xảy ra ở bàng quang, bên phẫu thuật, bên đối diện 

- Theo dõi di căn 



 

 

VII. TAI BIẾN VÀ XỬ LÝ 

- Tổn thương ruột: nếu tổn thương đơn giản có thể may lại trong khi mổ, hoặc làm 

hậu môn tạm (nếu tổn thương đại tràng) 

- Chảy máu sau mổ: nếu nhiều cần mổ thám sát cầm máu. 

- Tụ dịch bạch huyết: nếu nhiều cần mổ dẫn lưu 

VIII. TÀI LIỆU THAM KHẢO 

- Quyết định 196/QĐ-BYT ngày 16/01/2014, Hướng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên 

ngành Ngoại khoa – chuyên khoa phẫu thuật Tiết niệu.  

- Quyết định 3338/QĐ-BYT ngày 09/9/2013, Hướng dẫn quy trình kỹ thuật khám 

bệnh chữa bệnh chuyên ngành Ung bướu.  

  



 

 

QUY TRÌNH PHẪU THUẬT NỘI SOI LẤY SỎI BÀNG QUANG 

I. ĐẠI CƯƠNG 

- Sỏi bàng quang chủ yếu là sỏi từ thận rơi xuống bàng quang thông qua niệu quản 

và theo dòng nước tiểu ra ngoài. Nếu vì l{ do nào đó như bệnh lý ở cổ bàng 

quang gây hẹp cổ bàng quang, bướu tuyến tiền liệt và do đó sỏi sẽ dừng lại ở 

bàng quang để rồi tăng trưởng. Do vậy, sỏi bàng quang tiêu biểu cho sỏi cơ quan. 

Đây còn được gọi là sỏi nguyên phát. 

- Sỏi thứ phát sinh trưởng ngay tại bàng quang. Nó được thành lập từ một sang 

thương ở đường tiểu dưới. Sỏi thứ phát có tỷ lệ cao hơn sỏi nguyên phát. Thường 

do các sang thương đường tiểu dưới như: 

o Tổn thương niêm mạc, sự hiện diện của ngoại vật 

o Túi ngách bàng quang 

o Bàng quang co nhỏ vì lao 

o Bàng quang hỗn loạn thần kinh 

o Hỗn loạn cơ năng cổ bàng quang 

o Đặt thông niệu đạo bàng quang lâu ngày hay thông mở bàng quang ra 

da 

o Bướu tuyến tiền liệt 

o Hẹp niệu đạo 

o Ung thư dương vật 

- Khoảng 90% trường hợp sỏi bàng quang là có bệnh ở cổ bàng quang và tuyến tiền 

liệt. Do vậy, bệnh thường xảy ra ở nam hơn ở nữ. 

- Triệu chứng cơ năng: tùy từng trường hợp, tùy giai đoạn diễn tiến của bệnh mà 

triệu chứng viêm nhiễm hay bế tắc sẽ chiếm ưu thế: 

o Tiểu gắt, tiểu buốt, đau nhiều nhất là lúc đi tiểu gần hết và đau lan đến 

miệng niệu đạo. 

o Tiểu tắc giữa dòng: tia nước tiểu tự nhiên bị chặn lại. 

o Bệnh nhân thường bóp dương vật cho đỡ đau vì đau lan truyền ra qui 

đầu và đây là triệu chứng khá đặc thù của sỏi BQ. 

o Tiểu máu cuối dòng cũng thường xảy ra, thường tiểu máu mỗi khi di 

chuyển mạnh. 

- Triệu chứng thực thể: 

o Sỏi BQ to có thể sờ thấy được qua thăm khám âm đạo trực tràng. 

o Dùng thông kim loại thăm dò BQ có dấu hiệu chạm sỏi.  

o Thăm khám lâm sàng có thể phát hiện được nguyên nhân tạo sỏi như 

hẹp niệu đạo, bướu tuyến tiền liệt, BQ hỗn loạn thần kinh. 

  



 

 

- Mục tiêu điều trị: 

o Lấy sỏi ra 

o Điều trị căn nguyên: nếu có căn nguyên kèm theo phải điều trị để tránh 

tái phát 

o Điều trị biến chứng: ở bàng quang, ở thận 

- Các phương pháp điều trị: 

o Nội khoa: ít được quan tâm vì kết quả điều trị thường không khả quan. 

o Ngoại khoa: tán sỏi ngoài cơ thể, bóp sỏi cơ học nội soi, tán sỏi nội soi 

qua niệu đạo, mổ mở. 

II. CHỈ ĐỊNH 

- Sỏi BQ không to quá (≤ 5 cm), không rắn quá. 

- Niệu đạo không hẹp. 

- Bàng quang không bị biến dạng rõ rệt và dung tích bàng quang bình thường. 

- Phương pháp nội soi đồng thời xử trí một số nguyên nhân như: bướu tuyến tiền 

liệt, bất thường ở cổ bàng quang. 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

- Các chống chỉ định chung của phẫu thuật. 

- Sỏi BQ to, cứng. 

- Có nhiễm trùng. 

IV. CHUẨN BỊ 

 Người thực hiện:  

- Bác sĩ phẫu thuật chuyên khoa Ngoại Tiết niệu. Trường hợp người bệnh có bệnh 

kết hợp, sức khỏe yếu, có nhiều nguy cơ cần phối hợp với bác sĩ chuyên khoa gây 

mê hồi sức. 

 Phương tiện: 

- Bộ trung phẫu. 

 Người bệnh 

- Giải thích cho người bệnh về kỹ thuật ứng dụng, chế độ theo dõi và điều trị sau 

phẫu thuật. 

- Làm các xét nghiệm cơ bản cho phẫu thuật 

 Hồ sơ bệnh án:  

- Có đầy đủ bệnh án, xét nghiệm chẩn đoán bệnh và xét nghiệm cơ bản phục vụ 

cho cuộc mổ, phiếu khám tiền mê, bản cam kết chấp nhận phẫu thuật của người 



 

 

bệnh, chữ ký giải thích của phẫu thuật viên và chế độ theo dõi và điều trị trước 

mổ. 

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 

 Thực hiện kỹ thuật 

Vô cảm: Tê tủy sống hoặc gây mê 

Kỹ thuật 

- Người bệnh nằm ngửa, tư thế sản khoa. 

- Đặt máy soi vào bàng quang thám sát bàng quang: niêm mạc BQ, 2 miệng niệu 

quản, cổ bàng quang, niệu đạo và màu sắc nước tiểu. 

- Xem kích thước sỏi 

- Nếu sỏi nhỏ có thể gắp sỏi BQ. Nếu sỏi lớn dùng laser tán sỏi thành từng mảnh 

nhỏ. 

- Sau khi tán, bơm rửa bàng quang lấy sỏi vụn hoăc gắp sỏi vụn ra ngoài. 

- Kiểm tra lại bàng quang sau khi tán sỏi. 

VI. THEO DÕI 

 Thời kỳ hậu phẫu 

- Đề phòng nhiễm khuẩn, sử dụng kháng sinh, giảm đau. 

- Kiểm tra màu sắc nước tiểu sau khi tán. 

 Sau thời kỳ hậu phẫu: 

- Kiểm tra sự tái phát của sỏi và chức năng của BQ. 

VII. TAI BIẾN VÀ XỬ TRÍ 

- Sốc nhiễm trùng: điều trị kháng sinh, hồi sức tích cực 

- Thủng bàng quang: khâu bàng quang 

- Chảy máu: đốt cầm máu qua nội soi. Nếu trường hợp chảy máu nhiều phải mổ 

khâu lại. 

- Tổn thương mạch máu lớn: mổ thám sát cầm máu. 

- Thủng các tạng lân cận: xử l{ tùy thương tổn. 

VIII. TÀI LIỆU THAM KHẢO 

- Quyết định 196/QĐ-BYT ngày 16/01/2014, Hướng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên 

ngành Ngoại khoa – chuyên khoa phẫu thuật Tiết niệu. 

  



 

 

QUY TRÌNH PHẪU THUẬT NỘI SOI Ổ BỤNG  

CẮT TUYẾN TIỀN LIỆT TẬN GỐC 

I. ĐẠI CƯƠNG 

- Sỏi bàng quang (BQ) chiếm 5% các trường hợp sỏi niệu, thường gặp ở nam vì nữ 

có niệu đạo ngắn và ít bệnh lý niệu đạo. Ở các nước đang phát triển, sỏi BQ ở trẻ 

em cũng thường gặp. 

- Nguyên nhân: 

o Sỏi BQ từ thận, niệu quản xuống và vướng lại BQ do cổ BQ là chổ hẹp, ở 

nam giới có tuyến tiền liệt bao bọc nên sẽ khó qua hơn phụ nữ => 

thường gặp ở nam  nhiều hơn nữ. 

o Sỏi BQ hình thành tại chỗ: những bệnh lý làm bế tắc đường tiết niệu 

dưới: bướu lành tuyến tiền liệt, xơ chai cổ BQ, BQ thần kinh; tế bào mủ 

trong viêm BQ, vật ngoại lai kể cả ống thông tại chổ đặt trong BQ đều là 

nhân cho sỏi kết tụ. 

- Triệu chứng cơ năng: tùy từng trường hợp, tùy giai đoạn diễn tiến của bệnh mà 

triệu chứng viêm nhiễm hay bế tắc sẽ chiếm ưu thế: 

o Tiểu gắt, tiểu buốt, đau nhiều nhất là lúc đi tiểu gần hết và đau lan đến 

miệng niệu đạo. 

o Tiểu tắc giữa dòng: tia nước tiểu tự nhiên bị chặn lại. 

o Bệnh nhân thường bóp dương vật cho đỡ đau vì đau lan truyền ra qui 

đầu và đây là triệu chứng khá đặc thù của sỏi BQ. 

o Tiểu máu cuối dòng cũng thường xảy ra, thường tiểu máu mỗi khi di 

chuyển mạnh. 

- Triệu chứng thực thể: 

o Sỏi BQ to có thể sờ thấy được qua thăm khám âm đạo trực tràng. 

o Dùng thông kim loại thăm dò BQ có dấu hiệu chạm sỏi.  

o Thăm khám lâm sàng có thể phát hiện được nguyên nhân tạo sỏi như 

hẹp niệu đạo, bướu tuyến tiền liệt, BQ hỗn loạn thần kinh. 

- Các phương pháp điều trị: 

o Nội khoa: ít được quan tâm vì kết quả điều trị thường không khả quan. 

o Ngoại khoa: tán sỏi ngoài cơ thể, bóp sỏi cơ học nội soi, tán sỏi nội soi 

qua niệu đạo, mổ mở. 

o 5.2. Chỉ định 

- Sỏi BQ to từ 1-3cm. 

- Kết hợp cắt đốt nội soi bướu tuyến tiền liệt , xẻ rộng cổ bàng quang 



 

 

II. CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

- Các chống chỉ định chung của phẫu thuật. 

- Hẹp niệu đạo 

- Di chứng chấn thương khung chậu và khớp háng BN không thể nằm tư thế sản 

phụ khoa được. 

III. CHUẨN BỊ 

 Người thực hiện:  

- Bác sĩ phẫu thuật chuyên khoa Ngoại Tiết niệu.  

- Trường hợp người bệnh có bệnh kết hợp, sức khỏe yếu, có nhiều nguy cơ cần 

phối hợp với bác sĩ chuyên khoa gây mê hồi sức. 

 Phương tiện: 

- Phòng mổ nội soi ngoại niệu bình thường. 

- Bàn mổ có thể kê BN ở tư thế tán sỏi. 

- Bộ dụng cụ nội soi gồm có: 

1. Màn hình, nguồn sáng. 

2. Máy cắt đốt nội soi có hệ thống tưới rửa liên tục dưới áp suất thấp với ống soi Karl 

Storz 26F thị trường 30 độ. Dao cắt HF/Vaporcut electrodes với công suất 100W khi 

cắt và 120W khi đốt. 

3. Dung dịch tưới rửa:  

- Nước muối sinh lý hoặc Sorbitol 3,3% với áp lực 40-60cm H2O khi cần cắt đốt nội 

soi bướu tuyến tiền liệt,ở nhiệt độ bình thường trong phòng mổ. 

4. Các dụng cụ thông thường sử dụng trong CĐNS như dụng cụ nong niệu đạo,thông 

Foley 3 vòi 20-22Fr , bơm súc rửa, bơm tiêm. 

5.  Ống soi thận 

6.  Đầu dò tán sỏi siêu âm 

7. Máy tán sỏi bằng siêu âm. 

8.  Kiềm gắp sỏi 

 Người bệnh 

- Giải thích cho người bệnh về kỹ thuật ứng dụng, chế độ theo dõi và điều trị sau 

phẫu thuật. 

- Làm các xét nghiệm cơ bản cho phẫu thuật + HIV. 



 

 

 Hồ sơ bệnh án:  

- Có đầy đủ bệnh án, xét nghiệm chẩn đoán bệnh và xét nghiệm cơ bản phục vụ 

cho cuộc mổ, phiếu khám tiền mê,phiếu khám dinh dưởng, bản cam kết chấp 

nhận phẫu thuật của người bệnh, chữ ký giải thích của phẫu thuật viên và chế độ 

theo dõi và điều trị trước mổ. 

IV. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 

 Thực hiện kỹ thuật 

Vô cảm: Tê tủy sống hoặc gây mê 

Kỹ thuật 

- Người bệnh nằm tư thế sản phụ khoa.  

- Nong niệu đạo đến 30F 

- Đặt máy soi vào niệu đạo, bàng quang. 

- Soi thám sát tuyến tiền liệt và toàn bộ bàng quang  

- Dùng máy soi thận soi tìm sỏi 

- Dùng đầu dò siêu âm tán nát sỏi BQ.  

- Bơm rửa, kết hợp dùng kìm gấp sỏi lấy sạch sỏi khỏi bàng quang. 

- Soi kiểm tra sạch sỏi, tổn thương bàng quang 

- Đặt thông tiểu lưu . 

- Nếu bệnh nhân có kèm theo bướu tuyến tiền liệt, hẹp cổ bàng quang gây bế tắc 

tạo sỏi BQ thì tiến hành cắt đốt nội soi bướu tuyến tiền liệt hoặc xẻ rộng cổ bàng 

quang. 

V. THEO DÕI 

 Thời kỳ hậu phẫu 

- Đề phòng nhiễm khuẩn, sử dụng kháng sinh điều trị nếu có tình trạng nhiễm 

trùng niệu. 

- Theo dõi tiểu máu máu sau mổ. 

 Sau thời kỳ hậu phẫu:  

- Kiểm tra sự tái phát của sỏi và chức năng của BQ. 

VI. TAI BIẾN VÀ XỬ TRÍ 

- Tiểu máu: 

o Mức độ nhẹ thì điều trị nội khoa. 

o Nội soi đốt cầm máu niếu tiểu máu nặng 

- Thủng bàng quang: 



 

 

o Thủng nhỏ thì điều trị bảo tồn, đặt thông tiểu lưu 1 tuần 

o Thủng lớn: chuyển mổ mở khâu lại bàng quang, mở BQ ra da 

VII. TÀI LIỆU THAM KHẢO 

- Quyết định 196/QĐ-BYT ngày 16/01/2014, Hướng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên 

ngành Ngoại khoa – chuyên khoa phẫu thuật Tiết niệu. 

  



 

 

QUY TRÌNH PHẪU THUẬT CẮT BÀNG QUANG TẬN GỐC VÀ 

TẠO HÌNH BÀNG QUANG TRỰC VỊ 

I. ĐẠI CƯƠNG 

- Ung thư tuyến tiền liệt là loại ung thư chiếm tỉ lệ cao ở các nước phát triển. Ở 

nước ta khi điều kiện kinh tế ngày càng phát triển, tuổi thọ ngày càng nâng cao, 

UT TTL đã dần có tỉ lệ và số lượng người bệnh tăng lên trong những năm vừa qua. 

- Việc tiếp cận với các phương pháp tầm soát và chẩn đoán hiện đại như xét 

nghiệm PSA, siêu âm và sinh thiết qua trực tràng, hóa mô miễn dịch…, đem lại 

cho người bệnh cơ hội được chẩn đoán sớm, giúp việc điều trị có hiệu quả, cuộc 

sống được kéo dài chất lượng sống tốt hơn. 

- Việc chẩn đoán sớm UT TTL giai đoạn khu trú (T1, T2) giúp cho người bệnh được 

điều trị triệt căn là “cắt tuyến tiền liệt tận gốc”. 

- Ở trong nước, bệnh viện Bình Dân (BVBD) là tuyến cuối của TPHCM cũng như khu 

vực phía Nam về ngoại khoa, trong đó có chuyên khoa Tiết niệu. Trong nhiều năm 

qua, bệnh viện luôn cập nhật và đi đầu ứng dụng các kỹ thuật điều trị ít xâm hại 

cho NB, trong đó có phẫu thuật Nội soi ổ bụng cắt tuyến tiền liệt tận gốc. Từ đầu 

nhưng năm 2000, tác giả Vũ Lê Chuyên & cs. của bệnh viện Bỉnh Dân đã có báo 

cáo đầu tiên Nội soi ổ bụng cắt tuyến tiền liệt tận gốc ở Việt Nam, Cho đến nay, 

nhiều báo cáo về sau của BV Bình Dân cũng như nhiều bệnh viện khác trên cả 

nước đã cho thấy ưu điểm của phương pháp này với tỉ lệ tai biến – biến chứng 

thấp, thởi gian hậu phẫu ngắn, tính thẩm mỹ cao, nhanh chóng trở lại sinh hoạt 

và làm việc bình thường. 

II. CHỈ ĐỊNH 

- Ung thư TTL còn khu trú: T1 –T2, Nx – N0, M0 

- Ung thư T3a 

- Thời gian sống còn của NB trên 10 năm. 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

- Tình trạng rối loạn đông máu nặng, bệnh tim phổi nặng. 

- Tiên lượng thời gian sống còn <10 năm 

- Ung thư giai đoạn T3b và T4, hoặc ung thư có di căn xa 



 

 

IV. CHUẨN BỊ 

 Người thực hiện: 

- Bác sĩ phẫu thuật niệu khoa đã được đào tạo bài bản về kỹ thuật mổ nội soi ổ 

bụng cắt TTL toàn phần. 

 Phương tiện:  

- Bộ dụng cụ NSOB tiêu chuẩn của hãng Karz-Storz , ống kinh 450 

- Bộ dẫn sáng, camera tích hợp đồng bộ ống kính 

 Người bệnh 

- Đi cầu và tắm rửa sạch sẽ nhất là vùng hông lưng bên phẫu thuật bằng xà phòng 

sát khuẩn vào buổi tối trước khi mổ. Cạo lông sinh dục. 

- Nhịn ăn và uống 8 giờ trước mổ 

 Hồ sơ bệnh án 

- Hoàn thành phần bệnh sử, thăm khám tổng quát và thăm khám niệu khoa 

- Tiền sử phẫu thuật niệu khoa trước đó 

- Khám lâm sàng: thăm khám hậu môn trực tràng. 

- PSA 

- Điểm số Gleason (qua sinh thiết TTL) 

- Ước tính thời gian sống còn của người bệnh trên 10 năm 

- Xạ hình xương khi: (T1, PSA 20ng). 

- MRI hay CT- Scan khi dự đoán có hạch hơn 10% 

- Phân nhóm nguy cơ: 

o Nguy cơ rất thấp:T1c và Gleason <= 6, PSA <10ng/ml, ít hơn 3 mẫu sinh 

thiết dương tính, tỉ trong PSA<0.15ng/ml/g. 

o Nguy cơ thấp: T1 –T2a, Gleason <=6, PSA <10ng/ml 

o Nguy cơ trung bình: T2b-T2c,Gleason = 7, PSA trong khoảng 10-20ng/ml 

o Nguy cơ cao:T3a, Gleason 8 -10, PSA > 20ng/ml. 

o Nguy cơ rất cao:>T3b, N1hay M1 

V. CAC BƯỚC TIẾN HANH 

 Thực hiện kỹ thuật 

Vô cảm: Vô cảm toàn diện qua mê nội khí quản 

Kỹ thuật 

- Tư thế NB: người bệnh nằm tư thế đầu thấp chân cao, đặt thông niệu đạo trước 

phẫu thuật. 

- Đặt 4 hoặc 5 trocar vào ổ bụng theo hình vòng cung hướng xuống hạ vị, với trocar 

rốn đặt ông kính. 



 

 

- Nạo hạch chậu bịt 2 bên (khi có chỉ định) hoặc nạo hạch mở rộng đến chổ chia đôi 

đông mạch chủ bụng. 

- Khống chế bó mạch thần kinh lưng dương vật 

- Cắt toàn phần tuyến tiền liệt, túi tinh, bóng của ống dẫn tinh thành 1 khối. 

- Bảo tồn bó mạch thần kinh cương 1 bên hoặc 2 bên nếu có thể. 

- Khâu nối lại niệu đạo – cổ bàng quang bằng chỉ MonoCryl 3. 

- Kiểm tra cầm máu, đặt dẫn lưu hốc chậu 2 bên bằng ống Drain 

VI. THEO DÕI 

 Thời kỳ hậu phẫu 

- Ngày thứ 1: theo dõi sinh hiệu, nhu động ruột, dịch dẫn lưu, thông niệu đạo. 

-  Ngày thứ 2: Cho người bệnh ăn nhẹ, tập vận động, tiếp tục theo dõi sinh hiệu, 

nhu động ruột, dịch dẫn lưu, thông niệu đạo. 

- Rút ống dẫn lưu sau 3 -4 ngày nếu không ra dịch 

- Xuất viện sau đó nếu ổn định.  

- Cho người bệnh mang thông niệu đạo về rút sau đó khoảng 2 tuần 

- Thường chỉ cần dùng kháng sinh dự phòng, gồm 1 kháng sinh phổ rộng (như 

cephalosporin thế hệ 2,  hoặc Co-Amoxiclav) , tiêm mạch khoảng 30 giờ trước mổ 

và khoảng 8 giờ sau mổ. 

- Thường chỉ cần dùng giảm đau paracetamol tiêm mạch 1g x 2 – 3 lần sau mổ, 

cách mỗi 8 giờ. 

 Sau thời kỳ hậu phẫu 

-  Tái khám lại sau 4 tuần, thử PSA máu, Siêu âm bụng kiểm tra, đo niệu dòng đồ 

-  Sau 3 tháng, thử PSA, siêu âm bụng, theo dõi rối loạn cương 

VII. TAI BIẾN VÀ XỬ TRÍ 

- Thủng trực tràng trong lúc mổ: đòi hỏi phải mổ cấp cứu khâu lỗ thủng và làm hậu 

môn nhân tạo. 

- Viêm phúc mạc do rò phân, rò nước tiểu vào ổ bụng: phẩu thuật khâu lổ rò, rửa 

bụng, dẫn lưu mổ hậu môn nhân tạo hoặc mở bàng quang ra da tùy thương tổn. 

- Rối loạn cương: dùng thuốc hoặc đặt prothese dương vật. 

- Tiểu không kiểm soát: tập sàn chậu kết hợp dùng thuốc 

- Hẹp cổ bàng quang: nội soi xẻ cổ bàng quang. 

- Rò nước tiểu qua vết mổ: hút liên tục. 



 

 

VIII. TÀI LIỆU THAM KHẢO 

- Vũ Lê Chuyên, Nguyễn Tiến Đệ (2014). Kết quả phẫu thuật nội soi cắt tuyến tiền 

liệt tận gốc. 

- VUNA (2014). Phát đồ hướng dẫn chẩn đoán và điều trị ung thư tuyến tiền liệt. 

- Heidenreich A, Bastian P.J., et (2013). Prostate cancer. EUA guidelines on prostate 

cancer 2013. 

- NCCN Practical guideline on Oncology (NCCN guideline): Prostate cancer. Version 

1.2014 

DẪN LƯU ĐÀI BỂ THẬN QUA DA 

I. ĐẠI CƯƠNG 

- Dẫn lưu thận qua da là 1 thủ thuật phổ biến trong tiết niệu, được chỉ định trong 

nhiều hoàn cảnh nhưng thường mang tính chất tạm thời để giải quyết trong các 

trường hợp cấp tính sau đó phẫu thuật thì 2 hoặc chỉ giải quyết vấn đề triệu 

chứng ở những người bệnh không còn chỉ định phẫu thuật 

II. CHỈ ĐỊNH 

- Những trường hợp cấp tính mà chưa thể phẫu thuật ngay do thể trạng người 

bệnh yếu, nhiễm trùng nặng: 

o Ứ mủ thận do sỏi thận, niệu quản (NQ) mà thể trạng không cho phép 

phẫu thuật 

o Suy thận cấp do hẹp NQ 2 bên, dẫn lưu thận cấp cứu sau đó mổ sau 

- Người bệnh không còn chỉ định phẫu thuật: Hẹp NQ 2 bên do khối u chèn ép hoặc 

xâm lấn ở giai đoạn muộn 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

- Có nhiễm trùng tại chỗ vùng chọc dẫn lưu 

- Chống chỉ định tương đối: rối loạn đông máu, nếu trường hợp tối cấp thì cần vừa 

điều trị rối loạn đông máu phối hợp tiến hành thủ thuật 

IV. CHUẨN BỊ 

 Người thực hiện: 

- 1 bác sỹ chuyên khoa tiết niệu 

- 1 người phụ 

 Người bệnh: 

- Làm bilan trước mổ đánh giá: chức năng thận, tình trạng nhu mô thận cả 2 bên, 

các bệnh lý toàn thân, tiền sử can thiệp cũ vùng thắt lưng 2 bên. 



 

 

- Dặn nhịn ăn trước khi tiến hành can thiệp 6 tiếng, nếu có thể nên thì thụt hậu 

môn. 

- Giải thích cho người bệnh và người nhà cách thức tiến hành, những nguy cơ, biến 

chứng có thể xảy ra 

 Phương tiện: 

- Máy siêu âm 

- Kim chọc và bộ nong 

- Guide wire 

- Sonde dẫn lưu mono J 

- Kim khâu và chỉ cố định 

- Bộ dụng cụ tiểu phẫu khâu vết thương 

- Máy monitor theo dõi M, HA, Sp02 

 Thời gian phẫu thuật:  

- Tùy từng trường hợp, có thể từ 15-60 phút. 

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 

Tư thế: nằm nghiêng về bên đối diện bên tổn thương 

Vô cảm: Tê tại chỗ hoặc tiền mê tĩnh mạch 

Kỹ thuật: 

- Sát khuẩn vùng chọc dẫn lưu 

- Trải toan vô khuẩn 

- Tê tại chỗ dưới da : thường dùng xylocaine 2% 

- Dùng đầu dò siêu âm xác định vị trí bể thận đánh giá tình trạng nhu mô thận và 

các tạng lân cận. 

- Chọc kim thăm dò vào bể thận dưới hướng dẫn siêu âm, khi kim vào đúng bể thận 

sẽ quan sát thấy trên siêu âm và thấy nước tiểu chảy qua kim. 

- Dùng guide wire luồn qua kim vào bể thận. 

- Dùng bộ nong tạo đường hầm rộng. 

- Đưa sonde mono J qua đường hầm vào bể thận, đầu chữ J nằm trong bể thận. 

- Cố định ngoài da bằng chỉ khâu. 

- Nối sonde mono J với túi nước tiểu. 

VI. THEO DÕI VÀ XỬ TRÍ TAI BIẾN 

 Theo dõi 

- Tai biến thuốc gây tê, gây mê 

- Chảy máu 



 

 

- Rò nước tiểu 

- Áp xe quanh thận 

 Xử trí tai biến: 

- Tai biến thuốc gây tê, gây mê: tùy từng mức độ phản ứng với thuốc gây tê, tiền 

mê mà xử lý. 

- Chảy máu: theo dõi màu sắc nước tiểu chảy qua dẫn lưu thận, nếu chảy máu ít 

điều trị nội khoa, nếu điều trị nội khoa không kết quả thì chụp mạch can thiệp nút 

mạch hoặc phẫu thuật lại cầm máu. 

- Áp xe quanh thận do rò nước tiểu: trước tiên là điều trị nội khoa kháng sinh, 

chống viêm. Nếu điều trị không hiệu quả thì phải mổ làm sạch dẫn lưu khoang 

quanh thận. 

 

 

NỘI SOI NIỆU 
  



 

 

QUY TRÌNH NỘI SOI NIỆU ĐẠO - BÀNG QUANG CHẨN ĐOÁN 

I. ĐẠI CƯƠNG 

- Nội soi niệu đạo - bàng quang được sử dụng để chẩn đoán, theo dõi các yếu tố 

ảnh hưởng đến bàng quang và niệu đạo. 

- Trang thiết bị dùng cho nội soi niệu đạo - bàng quang gồm có: máy soi ống mềm 

(thường áp dụng cho bệnh nhân nam) và máy soi ống cứng (thường áp dụng cho 

bệnh nhân nữ). 

II. CHỈ ĐỊNH 

- Các bất thường về giải phẫu và cấu trúc của đường tiết niệu dưới gây tiểu khó hay 

bí tiểu (Hẹp niệu đạo, túi thừa niệu đạo, túi thừa bàng quang, sỏi bàng quang, dị 

vật trong bàng quang…) 

- Chẩn đoán nguyên nhân gây tiểu máu, trong các trường hợp tiểu máu dai dẳng 

hay tái phát nhiều lần. 

- Trong các trường hợp khối u vùng chậu (khảo sát sự xâm lấn của khối u với bàng 

quang hay niệu quản). 

- Các trường hợp tiểu không kiểm soát hay bàng quang thần kinh. 

- Nghi ngờ rò bàng quang - âm đạo hay rò bàng quang - đường tiêu hóa. 

- Nghi ngờ bướu bàng quang, bướu niệu mạc đường tiết niệu trên. Theo dõi điều 

trị bướu bàng quang thể nông. 

- Soi bàng quang để điều trị: Lấy dị vật trong bàng quang, đặt thông hay rút thông 

double J, sinh thiết bàng quang… 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

- Viêm niệu đạo cấp tính. 

- Viêm tuyến tiền liệt cấp tính. 

- Viêm tinh hoàn, mào tinh hoàn cấp. 

- Nhiễm trùng đường tiết niệu chưa điều trị ổn. 

- Tiểu máu mức độ nặng. 

IV. CHUẨN BỊ 

 Người thực hiện: 

- 01 bác sỹ được đào tạo chuyên khoa Tiết niệu. 

- 01 điều dưỡng. 

 Phương tiện: 

- Ống soi bàng quang mềm (đối với nam) hoặc ống soi cứng (đối với nữ). 



 

 

- Ống soi bàng quang cứng gồm: vỏ ống soi, ống kính, ống dẫn dung dịch tưới rửa 

nối với ống soi, dây dẫn nguồn sáng, nguồn phát sáng. 

- Màn hình nội soi và camera gắn kết với ống soi. 

- Hệ thống máy vi tính và máy in kết nối với màn hình nội soi. 

- Thuốc tê Xylocain 2% dạng gel. Dung dịch NaCl 0,9% để tưới rửa liên tục. 

- Găng tay vô trùng, khẩu trang, nón phẫu thuật. 

 Người bệnh: 

- Được bác sĩ hoặc điều dưỡng giải thích rõ các vấn đề sẽ thực hiện và bệnh nhân 

đồng ý tiến hành. 

- Bộc lộ vùng thực hiện (thường là cởi bỏ hết quần ngoài và quần lót). 

- Kháng sinh dự phòng đường uống, uống 30 phút trước khi thực hiện thủ thuật, 

thời gian dùng kháng sinh từ 2-3 ngày. 

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH: 

 Thực hiện kỹ thuật  

Thủ thuật nội soi niệu đạo - bàng quang được thực hiện tại phòng nội soi niệu chẩn 

đoán. 

Bước 1. Chuẩn bị: 

- Người bệnh: nên đi tiểu trước khi soi. Người bệnh nằm tư thế sản phụ khoa, hai 

tay để lên trước ngực. 

- Bác sĩ: Mang khẩu trang, rửa tay phẫu thuật, mang găng vô khuẩn. 

- Điều dưỡng: Chuẩn bị mâm dụng cụ theo danh sách trên, mang khẩu trang, rửa 

tay, mang găng vô trùng đứng phụ bác sĩ. 

Bước 2. Thực hiện kỹ thuật: 

- Sát trùng cẩn thận vùng bộ phận sinh dục với Povidine 10% pha loãng. 

- Trải khăn lổ vô trùng. 

- Tiến hành gây tê tại chổ: bơm trực tiếp vào niệu đạo 8 - 10ml Xylocain 2% dạng 

gel, chờ khoảng 5 - 10 phút. Đối với nam thì nên dùng kẹp để kẹp đầu dương vật. 

- Lắp sẵn hệ thống ống soi với màn hình nội soi. 

- Đặt nhẹ nhàng vỏ ống soi và thông nòng vào bàng quang trước. Sau đó lắp ống 

soi vào để quan sát bàng quang.  

- Trong trường hợp dùng ống soi mềm lắp ống kính soi với toàn bộ hệ thống, một 

tay cầm ống soi, một tay điều khiển ống soi uốn nhẹ theo độ cong của niệu đạo 

để quan sát niệu đạo trong quá trình di chuyển máy. 

- Ghi nhận trong quá trình soi: 



 

 

o Niêm mạc niệu đạo, đường kính niệu đạo, các bất thường trong lòng 

niệu đạo. 

o Cổ bàng quang.  

o Màu sắc nước tiểu và lượng nước tiểu tồn lưu (khi chưa bơm nước tưới 

rửa vào bàng quang). 

o Dung tích chứa của bàng quang (Khi đã bơm nước tưới rửa). 

o Quan sát lần lượt các thành bàng quang và hai miệng niệu quản. 

o Ghi nhận các bất thường (nếu có) như: tính chất niêm mạc viêm nhiễm 

xuất huyết, máu cục, cột hõm, bướu, dị vật hay sỏi… 

o Vùng tam giác và màu sắc nước tiểu phun ra từ hai miệng niệu quản. 

o Vùng cổ bàng quang, tuyến tiền liệt (đối với nam), niệu đạo. 

- Rút máy soi nhẹ nhàng, dọn dẹp dụng cụ. 

Bước 3. Kết thúc: 

- Ghi hồ sơ bệnh án: tri giác, sinh hiệu và phương tiện dụng cụ đã sử dụng. 

- Viết bảng tường trình thủ thuật và mô tả kết quả, kết luận. 

VI. TAI BIẾN VÀ XỬ TRÍ 

- Tiểu đau buốt, tiểu nhiều hay bí tiểu. Tiểu máu đại thể  Trường hợp tiểu máu 

đại thể nhiều, nhập viện theo dõi và điều trị theo phác đồ tiểu máu. 

- Nhiễm khuẩn đường tiết niệu  điều trị theo hướng dẫn điều trị nhiễm khuẩn 

của bệnh viện. 

- Chấn thương niệu đạo hay hẹp niệu đạo  xử trí tùy thương tổn 
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QUY TRÌNH PHẪU THUẬT NỘI SOI TÁN SỎI BÀNG QUANG 

I. ĐẠI CƯƠNG 

- Sỏi bàng quang chủ yếu là sỏi từ thận rơi xuống bàng quang thông qua niệu quản 

và theo dòng nước tiểu ra ngoài. Nếu vì l{ do nào đó như bệnh lý ở cổ bàng 

quang gây hẹp cổ bàng quang, bướu tuyến tiền liệt và do đó sỏi sẽ dừng lại ở 

bàng quang để rồi tăng trưởng. Do vậy, sỏi bàng quang tiêu biểu cho sỏi cơ quan. 

Đây còn được gọi là sỏi nguyên phát. 

- Sỏi thứ phát sinh trưởng ngay tại bàng quang. Nó được thành lập từ một sang 

thương ở đường tiểu dưới. Sỏi thứ phát có tỷ lệ cao hơn sỏi nguyên phát. Thường 

do các sang thương đường tiểu dưới như: 

o Tổn thương niêm mạc, sự hiện diện của ngoại vật. 

o Túi ngách bàng quang. 

o Bàng quang co nhỏ vì lao. 

o Bàng quang hỗn loạn thần kinh. 

o Hỗn loạn cơ năng cổ bàng quang. 

o Đặt thông niệu đạo bàng quang lâu ngày hay thông mở bàng quang ra 

da. 

o Bướu tuyến tiền liệt. 

o Hẹp niệu đạo. 

o Ung thư dương vật. 

- Khoảng 90% trường hợp sỏi bàng quang là có bệnh ở cổ bàng quang và tuyến tiền 

liệt. Do vậy, bệnh thường xảy ra ở nam hơn ở nữ. 

- Triệu chứng cơ năng: 

o Tùy từng trường hợp, tùy giai đoạn diễn tiến của bệnh mà triệu chứng 

viêm nhiễm hay bế tắc sẽ chiếm ưu thế: 

o Tiểu gắt, tiểu buốt, đau nhiều nhất là lúc đi tiểu gần hết và đau lan đến 

miệng niệu đạo ngoài. 

o Tiểu tắc giữa dòng: tia nước tiểu tự nhiên bị chặn lại. 

o Bệnh nhân thường bóp dương vật cho đỡ đau vì đau lan truyền ra qui 

đầu và đây là triệu chứng khá đặc thù của sỏi BQ. 

o Tiểu máu đại thể cuối dòng cũng thường xảy ra, thường tiểu máu mỗi 

khi di chuyển mạnh. 

- Triệu chứng thực thể: 

o Sỏi BQ to có thể sờ thấy được qua thăm khám âm đạo trực tràng. 

o Dùng thông kim loại thăm dò BQ có dấu hiệu chạm sỏi.  

o Thăm khám lâm sàng có thể phát hiện được nguyên nhân tạo sỏi như 

hẹp niệu đạo, bướu tuyến tiền liệt, BQ hỗn loạn thần kinh. 



 

 

  



 

 

- Mục tiêu điều trị: 

o Lấy sỏi ra ngoài. 

o Điều trị căn nguyên: nếu có, phải điều trị để tránh tái phát. 

o Điều trị biến chứng: ở bàng quang, ở thận. 

- Các phương pháp điều trị: 

o Nội khoa: ít được quan tâm vì kết quả điều trị thường không khả quan. 

o Ngoại khoa: nội soi bàng quang gắp sỏi, bóp sỏi cơ học nội soi, tán sỏi 

nội soi qua niệu đạo, mổ mở. 

II. CHỈ ĐỊNH 

- Sỏi bàng quang có kích thước nhỏ hơn 50mm, mà không thể gắp sỏi. 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

- Di chứng chấn thương khung chậu hay khớp háng không thể nằm tư thế sản 

khoa. 

- Có nhiễm trùng niệu chưa điều trị ổn. 

- Các chống chỉ định chung của phẫu thuật: rối loạn đông máu chưa ổn định, bệnh 

lý nội khoa chưa ổn định.... 

- Hẹp niệu đạo không đưa máy soi vào được. 

IV. CHUẨN BỊ 

 Người thực hiện 

- Bác sĩ phẫu thuật chuyên khoa Ngoại Tiết niệu. Trường hợp người bệnh có bệnh 

kết hợp, sức khỏe suy yếu, có nhiều nguy cơ cần phối hợp tích cực với bác sĩ 

chuyên khoa gây mê hồi sức. 

 Phương tiện 

- Màn hình nội soi và camera gắn kết với ống soi, ống dẫn dung dịch tưới rửa nối 

với ống soi, dây dẫn nguồn sáng, nguồn phát sáng. 

- Bộ dụng cụ chuyên dùng cho nội soi tán sỏi bàng quang: Ống soi, vỏ ống soi có 2 

nòng, thông nòng, bộ nong niệu đạo.... 

- Máy tán sỏi LASER và dây tán sỏi. 

- Dung dịch NaCl 0,9% để tưới rửa liên tục. 

- Găng tay vô trùng, khẩu trang, nón phẫu thuật, áo phẫu thuật. 

 Người bệnh 

- Giải thích cho người bệnh về kỹ thuật ứng dụng, chế độ theo dõi và điều trị sau 

phẫu thuật. Ký cam kết đồng ý phẫu thuật. 

- Làm các xét nghiệm cơ bản cho phẫu thuật. Vệ sinh dùng phẫu thuật. 



 

 

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 

 Thực hiện kỹ thuật 

 Vô cảm: Tê tủy sống hoặc gây mê. 

Kỹ thuật: 

- Người bệnh nằm ngửa, tư thế sản khoa. 

- Lắp hệ thống màn hình, nước tưới rửa với dụng cụ. 

- Thoa chất bôi trơn lên dụng cụ (thường là K - Y gel). 

- Đặt máy soi vào bàng quang nhẹ nhàng, thám sát bàng quang: niêm mạc BQ, 2 

miệng niệu quản, cổ bàng quang, niệu đạo và màu sắc nước tiểu. Trong trường 

hợp niệu đạo nhỏ, cần có nong niệu đạo trước với bộ nong niệu đạo. 

- Xem kích thước sỏi bàng quang. 

- Tiến hành tán sỏi bàng quang bằng máy tán sỏi LASER. 

- Kiểm tra lại bàng quang sau khi tán sỏi. 

- Bơm rửa lấy sỏi vụn. Thông niệu đạo lưu. 

VI. TAI BIẾN VÀ XỬ TRÍ 

- Chấn thương niệu đạo hay hẹp niệu đạo  Xử trí tùy thương tổn (theo phác đồ 

chấn thương niệu đạo của bệnh viện) 

- Tiểu đau buốt, tiểu nhiều hay bí tiểu  Điều trị triệu chứng 

- Tiểu máu đại thể  Trường hợp tiểu máu đại thể nhiều, nhập viện theo dõi và 

điều trị theo phác đồ tiểu máu. 

- Thủng hay tổn thương thành bàng quang  nhập viện theo dõi và điều trị theo 

phác đồ chấn thương và thủng bàng quang. 

- Nhiễm khuẩn đường tiết niệu  điều trị theo hướng dẫn điều trị nhiễm khuẩn 

của bệnh viện. 
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QUY TRÌNH CẮT ĐỐT NỘI SOI BƯỚU BÀNG QUANG 

I. ĐẠI CƯƠNG 

- Hầu hết bướu bàng quang là bệnh lý ác tính chiếm tỉ lệ khoảng 80%, đây là bệnh 

l{ khó điều trị trong khi số người mắc bệnh mỗi ngày một gia tăng. Theo Jemal, tại 

Mỹ ung thư BQ ở nam giới là bệnh ung thư phổ biến đứng hàng thứ tư sau ung 

thư phổi, tuyến tiền liệt và đại trực tràng, chiếm 6,6% trong tổng số ung thư nam. 

Ở nữ giới, thì nó đứng hàng thứ chín, chiếm 2,4% trong tổng số ung thư nữ. 

- Ở các người bệnh bị ung thư bàng quang có khoảng 75% đến 85% là bệnh giới 

hạn ở lớp niêm mạc (giai đoạn Ta, CIS) hoặc dưới niêm mạc (giai đoạn T1). Các 

giai đoạn này được gọi chung là ung thư bàng quang nông hay ung thư bàng 

quang không xâm lấn cơ. 

- Trong nhiều năm qua, phương pháp cắt đốt nội soi ung thư bàng quang không 

xâm lấn cơ (bằng dao điện đơn cực, lưỡng cực hay LASER Thulium) được xem là 

phương pháp điều trị tiêu chuẩn, hiệu quả và được nhiều nhà Niệu khoa lựa 

chọn. Kể cả cho những trường hợp tái phát khi ung thư chưa chuyển giai đoạn 

xâm lấn cơ. 

II. CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

- Hẹp niệu đạo không đưa được máy soi. 

- Rối loạn đông máu hay các bệnh lý nội khoa chưa ổn định. 

- Viêm tinh hoàn, mào tinh hoàn cấp. 

- Sốt do nhiễm trùng đường tiết niệu. 

- Di chứng chấn thương khung chậu hay khớp háng không thể nằm tư thế sản 

khoa. 

- Người bệnh được chẩn đoán là ung thư BQ xâm lấn cơ. 

III. CHUẨN BỊ 

 Người thực hiện 

- 01 bác sỹ được đào tạo chuyên khoa Tiết niệu. 

- 02 điều dưỡng y cụ (vòng ngoài và vòng trong). 

 Phương tiện 

- Phòng phẫu thuật nội soi của tiết niệu có bàn mổ kê tư thế sản khoa. 

- Găng tay vô trùng, khẩu trang, nón và áo phẫu thuật. 

- Ống soi bàng quang và bộ dụng cụ cắt đốt gồm: Vỏ ống soi, ống kính, ống dẫn 

dung dịch tưới rửa nối với ống soi, dây dẫn nguồn sáng, lưỡi dao điện đơn cực. 

- Nguồn năng lượng điện đơn cực, lưỡng cực hay máy LASER Thulium. 



 

 

- Màn hình nội soi, nguồn phát sáng và camera gắn kết với ống soi. 

- Dung dịch NaCl 0,9% để tưới rửa liên tục (nếu năng lượng là lưỡng cực hay LASER 

Thulium) hay dung dịch Sorbitol 3% (nếu là đơn cực). 

- Một số dụng cụ khác: thông Foley, bơm thủy tinh súc rửa, bơm tiêm, hộp đựng 

mẫu mô bướu (3 lọ riêng biệt), gel bôi trơn… 

 Người bệnh 

- Được giải thích rõ các vấn đề sẽ thực hiện và đồng ý tiến hành phẫu thuật. 

- Chuẩn bị trước mổ nghiêm túc và vệ sinh vùng bộ phận sinh dục. 

IV. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 

 Thực hiện kỹ thuật 

Bước 1. Chuẩn bị 

- Người bệnh: Nằm tư thế sản phụ khoa, được lấy đường truyền tĩnh mạch. 

- Bác sĩ: Mang khẩu trang, rửa tay phẫu thuật, mang găng và mặc áo vô khuẩn. 

- Điều dưỡng: Chuẩn bị mâm dụng cụ theo đúng danh sách trên, mang khẩu trang, 

rửa tay, mang găng và mặc áo vô khuẩn (y cụ vòng trong) đứng phụ bác sĩ. 

Bước 2. Thực hiện kỹ thuật 

- Vô cảm: Tê tủy sống hay gây mê. 

- Sát trùng cẩn thận vùng bộ phận sinh dục với Povidine 10%. 

- Trải khăn nhiều lớp vô trùng. 

- Lắp sẵn hệ thống ống soi với màn hình nội soi và nguồn năng lượng. 

- Đặt nhẹ nhàng vỏ ống soi và thông nòng vào bàng quang trước. Sau đó lắp ống 

soi vào để quan sát bàng quang. 

- Tiến hành quan sát và ghi nhận đặc điểm của bướu: Vị trí, số lượng, kích thước, 

hình dạng, chân bướu, bướu có xâm lấn miệng niệu quản hay không. 

- Sau đó thực hiện cắt đốt bướu bàng quang với LASER Thlium hay bằng vòng cắt 

điện đơn cực hay lưỡng cực. 

-  Tiêu chuẩn đánh giá cắt bướu thành công: Cắt hết bướu quan sát được trong 

bàng quang và cắt đúng theo nguyên tắc (cắt cắt rộng quanh chân bướu tối thiểu 

10mm, cắt sâu đến lớp cơ bàng quang). 

- Đốt cầm máu kỹ. Sau đó bơm rửa lấy mô bướu gởi đọc giải phẫu bệnh với 03 mẫu 

riêng biệt: Thân bướu, chân bướu và mép cắt quanh bướu. 

- Kiểm tra sự chảy máu và rút máy nội soi. 

- Sau khi kết thúc thì lưu thông niệu đạo bàng quang. 

Bước 3. Kết thúc 

- Ghi hồ sơ bệnh án: Tri giác, sinh hiệu và phương tiện dụng cụ đã sử dụng. 



 

 

- Viết bảng tường trình thủ thuật và mô tả kết quả. 

Các biến chứng có thể gặp 

- Thủng hay tổn thương thành bàng quang.  Xử trí tùy thương tổn 

- Chấn thương niệu đạo hay hẹp niệu đạo.  Xử trí tùy thương tổn 

- Chảy máu sau phẫu thuật.  Xử trí tùy thương tổn 

- Nhiễm khuẩn đường tiết niệu.  Xử trí theo phác đồ 

- Tổn thương 2 miệng niệu quản (do bướu xâm lấn hay do kỹ thuật thực hiện) gây 

suy thận cấp. 
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QUY TRÌNH PHẪU THUẬT NỘI SOI TÁN SỎI NIỆU QUẢN 

I. ĐẠI CƯƠNG 

- Đa số sỏi niệu quản là do sỏi từ thận rơi xuống và kẹt tại niệu quản, sỏi hình 

thành nguyên phát tại niệu quản rất hiếm chỉ gặp trong các trường hợp như nang 

niệu quản, bướu niệu mạc, dị vật trong niệu quản (chỉ khâu) hay bất thường về 

giải phẫu của niệu quản như niệu quản lạc chỗ, hẹp niệu quản.. 

- Một số yếu tố liên quan đến nguyên nhân taọ sỏi: 

o Địa lý vùng nóng ẩm. 

o Chế độ ăn nhiều canxi và oxalat, thói quen ít uống nước, ít vận động 

o Nhiễm trùng tiết niệu. 

- Triệu chứng 

- Sỏi nhỏ thông thường sẽ theo dòng nước tiểu và tống xuất ra ngoài bởi áp lực 

dòng tiểu và co thắt niệu quản.  

o Sỏi niệu quản dưới 4mm, 90 % có thể thoát ra ngoài đường tự nhiên. 

o Sỏi niệu quản từ 4-6mm, 50 % có thể thoát ra ngoài đường tự nhiên. 

o Sỏi niệu quản lớn hơn 6mm, chỉ khoảng 20% thoát ra ngoài đường tự 

nhiên. 

- Khi sỏi niệu quản bị vướng lại ở một vị trí nào đó trên đường tiết niệu thì nó sẽ to 

dần, gây cản trở lưu thông nước tiểu tăng áp lực ngược dòng, gây triệu chứng 

đau quăn thận hoặc đau âm ỉ vùng hông lưng (trường hợp bế tắc không hoàn 

toàn) lâu dần dẫn đến các biến chứng như: thận ứ nước, nhiễm trùng, phát sinh 

thêm các sỏi khác và phá hủy dần dần thận. 

- Bệnh lý phát triển qua 3 giai đoạn: 

o Giai đoạn chống đối: đường tiết niệu phía trên sỏi tăng sức co bóp để 

tống sỏi ra ngoài. 

o Giai đoạn dãn nở: thông thường sau 3 tháng nếu sỏi không di chuyển 

được sẽ tang áp lực gây dãn niệu quản trên sỏi. 

o Giai đoạn biến chứng: sỏi nằm lâu trong niệu quản sẽ bám dính vào 

niêm mạc, không di chuyển được, niệu quản bị viêm xơ dầy hoặc gây 

polyp tại chỗ có khả năng hẹp sau khi giải quyết lấy sỏi. 

Chỉ định điều trị 

Mục tiêu điều trị 

- Lấy sỏi ra khỏi đường tiết niệu. 

- Điều trị căn nguyên: nếu có căn nguyên kèm theo phải điều trị để tránh tái phát 

- Điều trị biến chứng: ở bàng quang, ở thận và tại niệu quản. 

Chỉ định điều trị ngoại khoa: nội soi tán sỏi niệu quản ngược dòng 



 

 

II. CHỈ ĐỊNH 

- Sỏi niệu quản kích thước <5-20mm. 

- Sỏi kích thước nhỏ <5mm điều trị nội khoa thất bại hoặc kèm hẹp niệu quản.  

- Sỏi niệu quản kẹt lại thành chuỗi sau tán sỏi ngoài cơ thê. 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

- Các chống chỉ định chung của phẫu thuật: rối loạn đông máu, bệnh lý nội khoa 

chưa ổn định, lao chưa điều trị.... 

- Có nhiễm trùng niệu chưa điều trị ổn. Trường hợp nhiễm trùng tiết niệu có 

nguyên nhân bế tắc do sỏi niệu quản thì phải ưu tiên giải quyết bế tắc trước.  

- Hẹp niệu đạo. 

IV. CHUẨN BỊ 

 Người thực hiện: 

Bác sĩ phẫu thuật chuyên khoa Ngoại Tiết niệu. Trường hợp người bệnh có bệnh kết 

hợp, sức khỏe yếu, có nhiều nguy cơ cần phối hợp với bác sĩ chuyên khoa gây mê hồi 

sức. 

 Phương tiện 

- Màn hình nội soi và camera gắn kết với ống soi, ống dẫn dung dịch tưới rửa nối 

với ống soi, dây dẫn nguồn sáng, nguồn phát sáng. 

- Bộ dụng cụ chuyên dùng cho nội soi tán sỏi niệu quản: Ống soi niệu quản bán 

cứng, ống soi mềm, dây dẫn, rọ bắt sỏi.  

- Máy tán sỏi laser, xung hơi, siêu âm 

- Dung dịch NaCl 0,9% để tưới rửa liên tục với áp lực bơm nước bằng tay/máy bơm 

nước theo yêu cầu của BS phẫu thuật. 

- Găng tay vô trùng, khẩu trang, nón phẫu thuật, áo phẫu thuật. 

 Người bệnh 

- Giải thích cho người bệnh về kỹ thuật ứng dụng, chế độ theo dõi và điều trị sau 

phẫu thuật. Ký cam kết đồng ý phẫu thuật. 

- Làm các xét nghiệm cơ bản cho phẫu thuật. Vệ sinh dùng phẫu thuật. 

 Hồ sơ bệnh án:  

- Có đầy đủ bệnh án, xét nghiệm chẩn đoán bệnh và xét nghiệm cơ bản phục vụ 

cho cuộc mổ, phiếu khám tiền mê, bản cam kết chấp nhận phẫu thuật của người 

bệnh, chữ ký giải thích của phẫu thuật viên và chế độ theo dõi và điều trị trước 

mổ. 



 

 

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 

 Thực hiện kỹ thuật 

Vô cảm: Tê tủy sống hoặc gây mê. 

Kỹ thuật: 

- Người bệnh nằm ngửa, tư thế sản khoa. 

- Lắp hệ thống màn hình, nước tưới rửa với dụng cụ. 

- Thoa chất bôi trơn lên dụng cụ (thường là K - Y gel). 

- Đặt máy soi vào bàng quang nhẹ nhàng, thám sát bàng quang: niêm mạc BQ, 2 

miệng niệu quản, cổ bàng quang, niệu đạo và màu sắc nước tiểu.  

- Đưa guide-wire vào miệng niệu quản bên có sỏi, theo guide-wire đưa máy soi vào 

niệu quản, đưa máy soi nhẹ nhàng trong lòng niệu quản đến vị trí có sỏi, đưa 

guide-wire qua sỏi, lưu guide-wire. Soi lại niệu quản tiếp cận sỏi, tiến hành tán 

vụn sỏi bằng tia laser  

- Dùng rọ bắt sỏi lôi xuôi dòng ra ngoài niệu đạo. 

- Đặt thông niệu quản (JJ). 

- Đặt thông tiểu lưu. 

VI. TAI BIẾN VÀ XỬ TRÍ 

- Chấn thương niệu đạo, hẹp niệu đạo, hẹp cổ bàng quang, hẹp niệu quản: theo 

dõi, giải quyết tùy thương tổn. 

- Nhiễm khuẩn đường tiết niệu: từ mức độ nhẹ đến nặng, rất nặng: bảo đảm sự 

lưu thông bể thận, niệu quản bàng quang. Hồi sức, kháng sinh điều trị. 

- Thủng niệu quản, đứt niệu quản: mổ mở khâu tạo hình niệu quản. 

- Sỏi di chuyển lên thận: lưu thông JJ sau đó tán sỏi ngoài cơ thê hoặc lấy sỏi qua 

da. 

- Chảy máu trong và sau tán sỏi: xử trí tùy mức độ thương tổn. 

  



 

 

QUY TRÌNH NỘI SOI BÀNG QUANG RÚT THÔNG NIỆU QUẢN 

I. ĐẠI CƯƠNG 

- Soi bàng quang rút thông niệu quản là kỹ thuật rút các thông trong người của 

người bệnh (thông niệu quản hay thông double J) khi các thông không còn chức 

năng. Đây là thủ thuật nội soi có can thiệp. 

- Soi bàng quang rút thông niệu quản gồm có: máy soi ống mềm (thường áp dụng 

cho người bệnh nam) và máy soi ống cứng (thường áp dụng cho người bệnh nữ). 

II. CHỈ ĐỊNH:  

- NB có đặt thông niệu quản đến thời điểm rút. 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

- Rối loạn đông máu hay các bệnh lý nội khoa chưa ổn định. 

- Viêm tuyến tiền liệt cấp tính. 

- Sỏi đóng đầu ống thông do để lâu ngày. 

- Hẹp niệu đạo không đưa được máy soi. 

- Viêm niệu đạo cấp. 

- Viêm tinh hoàn, mào tinh hoàn cấp. 

IV. CHUẨN BỊ 

 Người thực hiện 

- 01 bác sỹ được đào tạo chuyên khoa Tiết niệu. 

- 01 điều dưỡng. 

 Phương tiện 

- Găng tay vô trùng, khẩu trang, nón phẫu thuật. 

- Ống soi bàng quang mềm (đối với nam) hoặc ống soi cứng (đối vơi nữ). 

- Ống soi bàng quang cứng gồm: Vỏ ống soi, ống kính, ống dẫn dung dịch tưới rửa 

nối với ống soi, dây dẫn nguồn sáng, nguồn phát sáng. 

- Kìm hay forceps dùng để rút thông niệu quản 

- Màn hình nội soi và camera gắn kết với ống soi. 

- Hệ thống máy vi tính và máy in kết nối với màn hình nội soi. 

- Dung dịch NaCl 0,9% để tưới rửa liên tục. 

- Thuốc tê Xylocain 2% dạng gel. 

 Người bệnh 

- Được giải thích rõ các vấn đề sẽ thực hiện và đồng ý tiến hành. 

- Bộc lộ vùng thực hiện (thường là cởi bỏ hết quần ngoài và quần lót). 



 

 

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 

 thực hiện kĩ thuật 

Bước 1. Chuẩn bị: 

- Người bệnh: Nên đi tiểu trước khi soi. Người bệnh nằm tư thế sản phụ khoa, hai 

tay để lên trước ngực. 

- Kháng sinh đường uống trước thủ thuật, kéo dài tối đa 3 ngày. 

- Bác sĩ: Mang khẩu trang, rửa tay phẫu thuật, mang găng vô khuẩn. 

- Điều dưỡng: Chuẩn bị mâm dụng cụ theo đúng danh sách trên, mang khẩu trang, 

rửa tay, mang găng vô trùng đứng phụ bác sĩ. 

Bước 2. Thực hiện kỹ thuật: 

- Sát trùng cẩn thận vùng bộ phận sinh dục với Povidine 10% pha loãng. 

- Trải khăn lổ vô trùng. 

- Tiến hành gây tê tại chổ: Bơm trực tiếp vào niệu đạo 8 - 10ml Xylocain 2% dạng 

gel, chờ khoảng 5 - 10 phút. Đối với nam thì nên dùng kẹp để kẹp đầu dương vật. 

- Lắp sẵn hệ thống ống soi với màn hình nội soi. 

- Đặt nhẹ nhàng vỏ ống soi và thông nòng vào bàng quang trước. Sau đó lắp ống 

soi vào để quan sát bàng quang. Cũng có thể lắp ống kính với toàn bộ hệ thống để 

quan sát niệu đạo trong quá trình di chuyển máy hay trong trường hợp dùng ống 

soi mềm. 

- Ghi nhận trong quá trình thực hiện: 

o Quan sát lần lượt các thành bàng quang, hai miệng niệu quản, màu sắc 

nước tiểu, tính chất niêm mạc bàng quang. 

o Tiến hành xác định đầu thông niệu quản, dụng kìm kẹp thông (lưu { 

không kẹp dính thành bàng quang) và nhẹ nhàng lôi ra ngoài. 

- Rút máy soi nhẹ nhàng, dọn dẹp dụng cụ. 

Bước 3. Kết thúc: 

- Ghi hồ sơ bệnh án: Tri giác, sinh hiệu và phương tiện dụng cụ đã sử dụng. 

- Viết bảng tường trình thủ thuật và mô tả kết quả. 

4.6. Các biến chứng có thể gặp và xử trí 

- Chấn thương niệu đạo hay hẹp niệu đạo.  Xử trí tùy thương tổn (theo phác đồ 

chấn thương niệu đạo của bệnh viện) 

- Tiểu đau buốt, tiểu nhiều hay bí tiểu.  Điều trị triệu chứng 

- Tiểu máu đại thể.  Trường hợp tiểu máu đại thể nhiều, nhập viện theo dõi và 

điều trị theo phác đồ tiểu máu. 

- Thủng hay tổn thương thành bàng quang.  nhập viện theo dõi và điều trị theo 

phác đồ chấn thương và thủng bàng quang. 



 

 

- Nhiễm khuẩn đường tiết niệu.  điều trị theo hướng dẫn điều trị nhiễm khuẩn 

của bệnh viện. 

VI. TÀI LIỆU THAM KHẢO 

- Quyết định 196/QĐ-BYT ngày 16/01/2014, Hướng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên 

ngành Ngoại khoa – chuyên khoa phẫu thuật Tiết niệu. 

- Branden Duffey, Manoj Monga (2012), "Principles of endoscopy", Campbell Walsh 

Urology, 10th edition, 8, pp. 92 – 204. 

- Hohenfellner R, Stolzenburg U (2014), "Urethrocystoscopy", Manual Endourology, 

Springer Medizin Verlag Heidelberg, Germany. 
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QUY TRÌNH PHẪU THUẬT CẮT DA QUY ĐẦU  

TRÊN NGƯỜI BỆNH DƯỚI 16 TUỔI 

I. ĐẠI CƯƠNG 

- Gần như tất cả trẻ nam sinh ra đều hẹp bao quy đầu bẩm sinh, một tình trạng 

lành tính mà khi trẻ lớn dần sẽ tự tụt da quy đầu ra được. Năm 1949, nghiên cứu 

của Douglas Gairdner cho thấy chỉ có 4% trẻ có bao quy đầu hoàn toàn có thể tụt 

vào lúc sinh nhưng sau đó 90% trẻ có thể tụt được da quy đầu sau 3 năm. Chỉ có 

1% nam giới từ 17 tuổi vẫn còn có hẹp bao quy đầu. Hẹp bao quy đầu người lớn 

(tức là bệnh lý hay sự thật hẹp bao quy đầu) có thể do vệ sinh kém hoặc bệnh lý y 

khoa (ví dụ, đái tháo đường, BXO..). 

II. CHỈ ĐỊNH 

- Hẹp bao quy đầu 

- Bệnh lý BXO 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

- Các chống chỉ định chung của phẫu thuật. 

- Lỗ tiểu thấp 

- Vùi dương vật 

IV. CHUẨN BỊ 

 Người thực hiện:  

- Bác sĩ phẫu thuật chuyên khoa Niệu/Nam Học. Cần phối hợp với bác sĩ chuyên 

khoa gây mê hồi sức. 

 Phương tiện:  

- Bộ tiểu phẫu. 

 Người bệnh 

- Giải thích cho người bệnh về kỹ thuật ứng dụng, chế độ theo dõi và điều trị sau 

phẫu thuật. 

- Giải thích cho người bệnh về các nguy cơ phẫu thuật như chảy máu, hình thành tụ 

máu, nhiễm trùng, tổn thương niệu đạo, tổn thương quy đầu, cắt bỏ quá nhiều 

hoặc quá ít da quy đầu. 

- Người bệnh có tình trạng viêm da quy đầu trước đó phải được điều trị khỏi nhiễm 

khuẩn trước khi cắt da quy đầu. 

- Làm các xét nghiệm cơ bản cho phẫu thuật. 



 

 

 Hồ sơ bệnh án:  

- Có đầy đủ bệnh án, xét nghiệm chẩn đoán bệnh và xét nghiệm cơ bản phục vụ 

cho cuộc mổ, phiếu khám tiền mê, bản cam kết chấp nhận phẫu thuật của người 

bệnh, chữ ký giải thích của phẫu thuật viên và chế độ theo dõi và điều trị trước 

mổ. 

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 

 thực hiện kĩ thuật 

Vô cảm: Gây mê nội khí quản hoặc mê mask thanh quản. 

Kỹ thuật 

- Người bệnh ở tư thế nằm ngửa, vùng sinh dục được sát khuẩn bằng dung dịch 

povidone-iodine. Cạo hoặc cắt lông mu thường không cần thiết. 

- Ước tính kích thước da quy đầu cần loại bỏ. 

- Thám sát quy đầu nhằm phát hiện các tình trạng niệu đạo đóng thấp, niệu đạo 

đóng cao, cong dương vật hoặc các bất thường khác. 

- Tách phần biểu mô da quy đầu ra khỏi quy đầu. 

- Để thực cắt bao quy đầu, kẹp bao quy đầu ở vị trí 12 giờ với 2 Hemostats thẳng 

để hạn chế chảy máu.  

- Thực hiện cắt vòng quanh da quy đầu. 

- Đốt hoặc cột khống chế các điểm chảy máu 

- Khâu lại niêm mạc với da bằng chỉ tiêu. 

- Bacitracin dạng thuốc mỡ được sử dụng để bôi chỉ may (ví dụ, chromic). Điều này 

đặc biệt hữu ích ở trẻ em.  

VI. THEO DÕI 

 Thời kỳ hậu phẫu 

- Sử dụng kháng sinh dự phòng 1 mũi trước phẫu thuật 30 phút. 

- Đề phòng nhiễm khuẩn, sử dụng kháng sinh điều trị nếu có tình trạng nhiễm 

trùng, giảm đau và thay băng vô khuẩn những ngày hậu phẫu.  

- Đề phòng tụ dịch hoặc chảy máu vết mổ. 

 Sau thời kỳ hậu phẫu 

- Tái khám sau khoảng 2-3 tuần để phát hiện các vết thương đã phục hồi tốt, phát 

hiện các biến chứng có thể. 



 

 

VII. TAI BIẾN VÀ XỬ TRÍ 

- Thắt nghẹt bao quy đầu sau mổ: do lỗ bao quy đầu hẹp do cắt quá ít da và niêm 

mạc bao quy đầu. Xử trí: mổ lại giải áp. 

- Nhiễm trùng vết mổ. Xử trí: thay băng, dùng kháng sinh điều trị. 

- Chảy máu vết mổ: vị trí hay chảy máu là hai bên hãm dương vật và các mạch máu 

nhỏ ở tổ chức dưới da quy đầu. Xử trí: phẫu thuật lại khâu cầm máu. 

- Thiếu da và niêm mạc: do cắt quá nhiều da và niêm mạc. Xử trí: theo dõi 

- Tổn thương niệu đạo: do tổn thương niệu đạo trong khi mổ. Xử trí: hội chẩn với 

BS chuyên khoa Niệu. 

- Hẹp lỗ sáo. Xử trí: Phẫu thuật tạo hình lỗ sáo. 

- Cắt bỏ qui đầu và một phần dương vật: do qui đầu dính với bao qui đầu khi cắt. 

Xử trí: Phẫu thuật tạo hình quy đầu. 

- Sẹo xấu: hay gặp nhất là để lại 2 cánh da ở phần bụng dương vật sát hãm qui đầu, 

sẹo lồi. Xử trí: cắt sửa sẹo. 

VIII. TÀI LIỆU THAM KHẢO 

- Quyết định 196/QĐ-BYT ngày 16/01/2014, Hướng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên 

ngành Ngoại khoa – chuyên khoa phẫu thuật Tiết niệu. 

  



 

 

QUY TRÌNH GHÉP DA MỎNG CHE PHỦ CƠ QUAN SINH HỌC 

I. ĐẠI CƯƠNG 

- Mất da cơ quan sinh dục nam là một cấp cứu khẩn cấp vì ảnh hưởng nghiêm 

trọng đến chức năng sinh sản, tiểu cũng như chất lượng sống của người bệnh. 

Ghép da che phủ trong các trường hợp mất da cơ quan sinh dục là một trong các 

phương pháp tái tạo chức năng và thẩm mỹ.  

II. CHẨN ĐOÁN 

 Khám và ghi nhận các vị trí da ghép 

- Vị trí da cần ghép 

- Kích thước da cần ghép 

- Tình trạng nhiễm trùng tại chỗ da ghép 

- Các thương tổn phối hợp  

 Khám và ghi nhận tổn thương da dự kiến ghép 

- Diện tích da dự kiến lấy 

- Vị trí da cần lấy 

- Không lấy da dự kiến ghép tại các vị trí các khớp, nhiễm trùng  

 Xét nghiệm liên quan: Bộ xét nghiệm cận lâm sàng  

III. ĐIỀU TRỊ 

- Tư vấn cho người bệnh về mục tiêu điều trị 

- Điều trị ghép da mỏng che phủ cơ quan sinh dục với mục tiêu tái tạo chức năng 

của bộ phận sinh dục và thẩm mỹ. 

IV. CHỈ ĐỊNH VÀ CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

- Các vết thương cơ quan sinh dục > 2cm2 và không có thể sự dụng các vạt da xoay 

cũng như vạt da tại chỗ. 

- Vị trí nơi nhận da ghép không nhiễm trùng  

- Vị trí nơi nhận da ghép mạch máu không phong phú  

V. CHUẨN BỊ DỤNG CỤ 

- Bộ dụng cụ phẫu thuật 

- Máy bào da  

- Lưỡi bào da 

- Gạc vaseline 

- Chỉ monosyn hoặc PDS 5.0 



 

 

VI. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 

- Người bệnh được gây tê tủy sống hoặc gây mê nội khí quản  

- Chuẩn bị nơi ghép da và vị trí da lấy để ghép 

- Tiến hành lấy da nơi vị trí cho da 

- Tiến hành ghép da và cố định da vào nơi cần ghép 

- Băng ép vị trí da ghép với gạc vaseline 

VII. THEO DÕI  

- Kháng sinh dự phòng (7 ngày) 

- Dịch truyền trong 24 giờ sau phẫu thuật 

- Thuốc giảm đau 

- Không thay băng trong 48g – 72g sau ghép da, và sau 72g sẽ thay băng  

- Giữ ẩm vị trí ghép da bằng nước muối sinh lý 

- Cần theo dõi: mạch – huyết áp – nhiệt độ, dịch chỗ ghép 

- Nếu vị trí da ghép bị nhiễm trùng, cần tiến hành cắt lọc da ghép 

- Không cần thay băng vị trí nơi lấy da ghép  

  



 

 

QUY TRÌNH PHẪU THUẬT CHỈNH HÌNH THẲNG DƯƠNG VẬT 

TRÊN BỆNH NHÂN CONG DƯƠNG VẬT BẨM SINH 

I.  ĐẠI CƯƠNG 

- Tất cả kỹ thuật sửa đổi này đều dựa trên nguyên tắc rút ngắn phần lồi của bao 

trắng của kỹ thuật Nesbit, mặc dù bệnh nhân hài lòng với kết quả phẫu thuật 

nhưng tỷ lệ biến chứng cao. Ngoài các biến chứng ngắn dương vật, cộm nốt chỉ, 

cong tái phát mà các phẫu thuật khâu gấp gặp phải, phẫu thuật Nesbit còn gây rối 

loạn cương, tụ máu, chỉnh lố, tình trạng tê ở qui đầu hay thân dương vật. 

- Kỹ thuật xẻ dọc khâu ngang bao trắng với mũi chỉ tan chậm khâu liên tục và dấu 

mối đã góp phần giảm thiểu các biến chứng khi thực hiện phẫu thuật sửa thẳng 

dương vật 

II. CHỈ ĐỊNH 

- - CDV bẩm sinh được chỉ định phẫu thuật với độ cong trên 30 độ 

- - Quan hệ khó khăn hoặc gây đau cho bạn tình  

- - Yếu tố thẩm mỹ. 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

- Các chống chỉ định chung của phẫu thuật. 

- Lỗ tiểu thấp 

- Vùi dương vật 

IV. CHUẨN BỊ 

 Người thực hiện:  

- Bác sĩ phẫu thuật chuyên khoa Niệu/Nam Học. Trường hợp người bệnh có bệnh 

kết hợp, sức khỏe yếu, có nhiều nguy cơ cần phối hợp với bác sĩ chuyên khoa nội 

tim mạch, nội tiết. 

 Phương tiện:  

- Bộ dụng cụ phẫu thuật 

 Người bệnh 

- Giải thích cho người bệnh về kỹ thuật ứng dụng, chế độ theo dõi và điều trị sau 

phẫu thuật. 

- Giải thích cho người bệnh về các nguy cơ phẫu thuật như chảy máu, hình thành tụ 

máu, nhiễm trùng, tổn thương niệu đạo. 

- Bệnh nhân có tình trạng viêm da quy đầu trước đó phải được điều trị khỏi nhiễm 

khuẩn trước khi cắt da quy đầu. 



 

 

- Làm các xét nghiệm cơ bản cho phẫu thuật + HIV. 

 Hồ sơ bệnh án:  

- Có đầy đủ bệnh án, xét nghiệm chẩn đoán bệnh và xét nghiệm cơ bản phục vụ 

cho cuộc mổ, phiếu khám tiền mê, bản cam kết chấp nhận phẫu thuật của người 

bệnh, chữ ký giải thích của phẫu thuật viên và chế độ theo dõi và điều trị trước 

mổ. 

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 

 thực hiện kĩ thuật 

Vô cảm: Gây mê nội khí quản hoặc mê mask thanh quản. 

Kỹ thuật 

- Bệnh nhân ở tư thế nằm ngửa, vùng sinh dục được sát khuẩn bằng dung dịch 

povidone-iodine. Cạo hoặc cắt lông mu thường không cần thiết. 

- Tiến hành: 

o Rạch da theo đường rãnh qui đầu và bóc tách qua cân sâu (Buck) tới 

bao trắng sát góc dương vật để tiến hành gây cương nhân tạo, cắt da 

qui đầu được thực hiện khi có hẹp hoặc dài da qui đầu. 

o Garo gốc dương vật 

o Gây cương nhân tạo: sử dụng nước muối sinh l{, kim bướm, bơm tiêm 

vào thể hang để gây cương và xác dịnh độ cong. 

o Đo chiều dài bao trắng cần rạch: dùng Allis để kẹp cho dương vật thẳng, 

sau đó xác định chiều dài đoạn bao trắng cần rạch. 

o Xẻ dọc khâu ngang bao trắng: dùng dao xẻ vào phần lồi đối diện bên 

cong, tránh tổn thương mô cương bên dưới, trong quá trình bóc tách 

hệ mạch máu và thần kinh chúng ta có thể sử dụng vi phẫu để tránh 

tổn thương mạch máu thần kinh, sau đó khâu ngang bằng chỉ tan chậm 

với mũi chỉ dấu mối. 

o Gây cương kiểm tra lại và ngưng phẫu thuật khi dương vật thẳng. 

o Khâu lại các lớp dưới da và qui đầu 

o Đặt thông tiểu và băng ép dương vật 

VI. THEO DÕI 

 Thời kỳ hậu phẫu 

- Đề phòng nhiễm khuẩn, sử dụng kháng sinh điều trị nếu có tình trạng nhiễm 

trùng, giảm đau và thay băng vô khuẩn những ngày hậu phẫu.  

- Đề phòng tụ dịch hoặc chảy máu vết mổ. 



 

 

- Bệnh nhân được dùng kháng sinh dự phòng trước mổ 1 liều tĩnh mạch, hậu phẫu 

chuyển sang dùng kháng sinh đường uống. Dùng kháng viêm chống phù nề. Giảm 

đau nhóm acetaminophen.  

- Thông tiểu được rút ngày hôm sau, thay băng vết mổ mỗi ngày. Chỉ tự tan không 

phải cắt. 

 Sau thời kỳ hậu phẫu:  

- Bệnh nhân được khuyến cáo không quan hệ trong 2 tuần đầu sau phẫu thuật và 

tái khám sau phẫu thuật 1 tháng và 3 tháng. 

- Các biến chứng có thể xảy ra: 

o Thắt nghẹt bao quy đầu sau mổ: do lỗ bao quy đầu hẹp do cắt quá ít da 

và niêm mạc bao quy đầu. 

o Nhiễm trùng vết mổ. 

o Chảy máu vết mổ: vị trí hay chảy máu là hai bên hãm dương vật và các 

mạch máu nhỏ ở tổ chức dưới da quy đầu. 

o Thiếu da: do cắt quá nhiều da. 

o Rò niệu đạo: do tổn thương niệu đạo trong khi mổ. 

o Cong dương vật tái phát:  

o Các biến chứng muộn trong phẫu thuật xẻ dọc khâu ngang bao trắng 

bao gồm: sẹo xấu qui đầu, cương đau dương vật, quan hệ đau, cộm nốt 

chỉ gây quan hệ đau, RLC, ngắn dương vật và cong tái phát. 

o Ngắn dương vật: chiếm tỷ lệ từ 22-67% 

VII. TAI BIẾN VÀ XỬ TRÍ 

- Nhiễm trùng vết mổ: chăm sóc vết thương, dùng kháng sinh mạnh. 

- Tụ máu, tụ dịch vết mổ: băng ép, thay băng mỗi ngày. 

VIII. TÀI LIỆU THAM KHẢO 

- Quyết định 196/QĐ-BYT ngày 16/01/2014, Hướng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên 

ngành Ngoại khoa – chuyên khoa phẫu thuật Tiết niệu. 

  



 

 

QUY TRÌNH PHẪU THUẬT NỘI SOI TRONG ĐIỀU TRỊ  

TINH HOÀN ẨN KHÔNG SỜ THẤY Ở NGƯỜI LỚN 

I. ĐẠI CƯƠNG 

- Tinh hoàn ẩn không sờ thấy hay còn gọi là tinh hoàn ẩn thể cao thường gây khó 

khăn trong chẩn đoán cũng như trong điều trị. Hầu như các phương tiện chẩn 

đoán hình ảnh hiện nay như siêu âm, CT-Scan, MRI… có độ nhạy và độ đặc hiệu 

không cao trong việc phát hiện tinh hoàn ẩn thể cao. Thêm vào đó, phẫu thuật 

mở trong điều trị tinh hoàn ẩn thể cao cũng gây nhiều khó khăn cho phẫu thuật 

viên. 

- Sự ra đời của phẫu thuật nội soi đã giúp ích rất nhiều trong việc chẩn đoán cũng 

như điều trị nhóm bệnh lý này. Qua nội soi ổ bụng có thể xác định bệnh nhân có 

hay không có tinh hoàn, vị trí của tinh hoàn, kích thước tinh hoàn; từ đó xem xét 

được khả năng hạ tinh hoàn phù hợp nhất cho người bệnh. 

II. CHỈ ĐỊNH 

- Thăm khám lâm sàng không sờ được tinh hoàn. 

- Siêu âm xác định tinh hoàn nằm cao trong ổ bụng hoặc ở lỗ bẹn sâu hoặc không 

xác định được vị trí tinh hoàn ẩn qua siêu âm. 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH (KHÔNG CÓ CHỐNG CHỈ ĐỊNH TUYỆT ĐỐI). 

- Tinh hoàn ẩn nằm thấp, sờ thấy tinh hoàn qua thăm khám lâm sàng. 

- Tinh hoàn lạc chỗ. 

- Bệnh nhân có các bệnh lí chống chỉ định gây mê hoặc chống chỉ định nội soi ổ 

bụng. 

IV. CHUẨN BỊ 

 Người thực hiện:  

- Bác sĩ phẫu thuật chuyên khoa Nam Học. Trường hợp người bệnh có bệnh kết 

hợp, sức khỏe yếu, có nhiều nguy cơ cần phối hợp với bác sĩ chuyên khoa gây mê 

hồi sức. 

 Phương tiện:  

- Bộ dụng cụ phẫu thuật và phương tiện phẫu thuật nội soi  

 Người bệnh được tư vấn  

- Hiệu quả, ưu điểm, nhược điểm. 

- Giải thích qui trình phẫu thuật 

- Các biến chứng và tỷ lệ thành công cũng như chuyển phẫu thuật mờ. 



 

 

 Hồ sơ bệnh án:  

- Có đầy đủ bệnh án, xét nghiệm chẩn đoán bệnh và xét nghiệm cơ bản phục vụ 

cho cuộc mổ, phiếu khám tiền mê, bản cam kết chấp nhận phẫu thuật của người 

bệnh, chữ ký giải thích của phẫu thuật viên và chế độ theo dõi và điều trị trước 

mổ. 

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 

 thực hiện kĩ thuật 

Vô cảm: mê nội khí quản . 

Kỹ thuật: 

- Bệnh nhân nằm ngửa tư thế đầu thấp, chân dạng. 

- Khám lại ống bẹn của bệnh nhân sau khi được gây mê, nếu sờ thấy tinh hoàn thì 

mổ hở hạ tinh hoàn xuống bìu. 

- Bệnh nhân được đặt thông tiểu trước phẫu thuật để làm trống bàng quang. 

- Màn hình được đặt phía chân bênh nhân( tinh hoàn ẩn một bên hay hai bên) 

- Phẫu thuật viên đứng bên đối diện với vị trí tinh hoàn ẩn. Trong trường hợp tinh 

hoàn ẩn 2 bên thì phẫu thuật viên sẽ đổi vị trí sang bên đối diện sau khi hạ tinh 

hoàn thứ nhất xuống bìu. 

- Vị trí đặt trocar 

- Thông thường chúng tôi đặt 03 trocar, một trocar 10mm ngay rốn, 02 trocar còn 

lại (10mm và 5mm) đặt 2 bên hố chậu ngay đường trung đòn 2 bên. 

- Đặt trocar 10mm qua lỗ mở rốn. Bơm CO2 chậm áp lực 12 - 15mmHg. Quan sát 

toàn bộ ổ bụng. 

- Kỹ thuật hạ tinh hoàn xuống bìu:thực hiện qua 4 bước 

o Bóc tách mạch máu tinh hoàn và ống dẫn tinh 

o Kiểm soát chiều dài mạch máu tinh hoàn 

o Hạ tinh hoàn xuống bìu 

o Đóng kín lỗ bẹn sâu 

VI. THEO DÕI 

 Thời kỳ hậu phẫu 

- Theo dõi các biến sớm như chảy máu, đau, chướng bụng, sốt hoặc nhiễm trùng 

vết mổ.  



 

 

 Sau thời kỳ hậu phẫu:  

- Sau 01 tháng, 03 tháng đo lại kích thước tinh hoàn, vị trí tinh hoàn trong bìu, 

đánh giá tưới máu tinh hoàn qua siêu âm doppler. Sự thay đổi các xét nghiệm 

như tinh dịch đồ, FSH, Testosteron, beta-HCG, AFP. 

VII. TAI BIẾN VÀ XỬ TRÍ 

- Nhiễm trùng vết mổ: chăm sóc vết thương, dùng kháng sinh mạnh. 

- Tụ máu, tụ dịch vết mổ: băng ép, thay băng mỗi ngày. 

- Chảy máu trong ổ bụng: nội soi cầm máu hoặc chuyện phẫu thuật hở để cầm máu 

- Thoát vị qua lỗ trocar  giải phóng thoát vị và khâu lỗ thoát vị 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

- Quyết định 196/QĐ-BYT ngày 16/01/2014, Hướng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên 

ngành Ngoại khoa – chuyên khoa phẫu thuật Tiết niệu. 

  



 

 

QUY TRÌNH THỦ THUẬT TRIỆT SẢN NAM 

I. ĐẠI CƯƠNG 

- Đây là biện pháp thực hiện một lần có tác dụng tránh thai suốt đời vì thế khách 

hàng cần được tư vấn kỹ trước khi quyết định thực hiện. Đây là một thủ thuật 

ngoại khoa đơn giản và an toàn. Hiệu quả tránh thai rất cao (trên 99,5 %) và triệt 

sản nam không có ảnh hưởng đến sức khỏe và sinh hoạt tình dục. Triệt sản nam 

không phòng tránh được các bệnh lây qua đường tình dục và HIV/AIDS.. . 

II. CHỈ ĐỊNH  

- Nam giới đã có đủ số con mong muốn, khỏe mạnh, tự nguyện dùng một BPTT 

vĩnh viễn và không hồi phục sau khi đã được tư vấn đầy đủ. 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH (KHÔNG CÓ CHỐNG CHỈ ĐỊNH TUYỆT ĐỐI). 

 Cần THẬN TRỌNG (có thể thực hiện bình thường khi có thêm những chuẩn 

bị cần thiết) nếu khách hàng có một trong những dấu hiệu sau. 

- Tiền căn chấn thương bìu hoặc bìu sưng to do giãn tĩnh mạch vùng thừng tinh, 

tinh hoàn lạc chỗ 1 bên. 

- Bệnh lý nội khoa như tiểu đường, trầm cảm hoặc trẻ tuổi. 

 HOÃN thủ thuật nếu khách hàng có một trong những dấu hiệu sau. 

- Bệnh lây qua đường tình dục cấp hoặc viêm (sưng, đau) đầu dương vật, ống dẫn 

tinh hoặc tinh hoàn hoặc nhiễm khuẩn tinh hoàn. 

- Nhiễm khuẩn toàn thân hoặc bị bệnh phù chân voi. 

 Cần có chuẩn bị đặc biệt (như phẫu thuật viên có kinh nghiệm hoặc phương 

tiện gây mê nội khí quản hoặc những phương tiện hồi sức cần thiết) nếu khách 

hàng có một trong những dấu hiệu sau: thoát vị bẹn, có AIDS hoặc rối loạn đông 

máu. 

IV. CHUẨN BỊ 

 Người thực hiện:  

- Bác sĩ phẫu thuật chuyên khoa Nam Học/Niệu. Trường hợp người bệnh có bệnh 

kết hợp, sức khỏe yếu, có nhiều nguy cơ cần phối hợp với bác sĩ chuyên khoa gây 

mê hồi sức. 

 Phương tiện:  

- Bộ tiểu phẫu. 



 

 

 Người bệnh được tư vấn  

- Hiệu quả, ưu điểm, nhược điểm của triệt sản nam (nhấn mạnh đây là BPTT không 

phục hồi, nên không thích hợp cho đối tượng còn trẻ chưa có con). Biện pháp này 

không có tác dụng phòng tránh NKLTQĐTD, HIV/AIDS. 

- Giải thích qui trình triệt sản nam. 

- K{ đơn tình nguyện xin triệt sản. 

 Hồ sơ bệnh án:  

- Có đầy đủ bệnh án, xét nghiệm chẩn đoán bệnh và xét nghiệm cơ bản phục vụ 

cho cuộc mổ, phiếu khám tiền mê, bản cam kết chấp nhận phẫu thuật của người 

bệnh, chữ ký giải thích của phẫu thuật viên và chế độ theo dõi và điều trị trước 

mổ. 

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 

 thực hiện kĩ thuật 

Vô cảm: Tê tại chổ +/- kèm tiền mê. 

Kỹ thuật: Kỹ thuật triệt sản nam không dùng dao. 

- Cần đảm bảo vô khuẩn và tuân thủ những qui định của Phòng ngừa chuẩn khi 

thực hiện thủ thuật. 

- Thắt ống dẫn tinh bên phải. 

- Dùng kỹ thuật 3 ngón tay để xác định và cố định ống dẫn tinh. 

- Đặt kẹp ôm ống dẫn tinh qua da bìu. 

- Chọc kìm phẫu tích qua da. 

- Bộc lộ và nâng cao ống dẫn tinh. 

- Bấu vào ống dẫn tinh bằng kẹp vòng tròn. 

- Bóc tách cân quanh ống dẫn tinh . 

- Thắt và cắt đoạn ống dẫn tinh. 

- Buộc hai đầu bằng chỉ không tiêu hay chromic catgut. 

- Đặt 1 cân để cách ly đầu xa của ống dẫn tinh. 

- Thắt ống dẫn tinh bên trái: kỹ thuật tương tự 

Lưu ý: không cần khâu da bìu, chỉ cần băng lỗ mở da bìu. 

VI. THEO DÕI 

 Thời kỳ hậu phẫu 

- Đề phòng nhiễm khuẩn, sử dụng kháng sinh điều trị nếu có tình trạng nhiễm 

trùng, giảm đau và thay băng vô khuẩn những ngày hậu phẫu.  

- Đề phòng tụ dịch hoặc chảy máu vết mổ. 



 

 

  



 

 

- Hướng dẫn khách hàng tự chăm sóc. 

o Khách hàng có thể có cảm giác tức nặng ở bìu nhưng không đau (nên 

mặc quần lót chật trong vài ngày đầu giúp có cảm giác thoải mái). 

o Có thể dùng túi nhỏ chứa nước đá áp lên vùng chung quanh bìu để 

giảm sưng đau. 

o Tránh lao động nặng trong 1-2 ngày đầu. 

o Luôn giữ vết mổ sạch và khô. Có thể tắm sau 24 giờ nhưng tránh làm 

ướt vết mổ. Sau 3 ngày có thể rửa vết mổ bằng xà phòng. 

o Sau 1 tuần có thể sinh hoạt tình dục bình thường nhưng vẫn có thể có 

thai. 

o Hướng dẫn khách hàng tránh giao hợp hoặc dùng bao cao su hoặc BPTT 

có hiệu quả khác trong vòng 12 tuần sau triệt sản nam. 

o Khách hàng cần đến khám lại ngay nếu có những dấu hiệu như: sốt, 

chảy máu, có mủ vết mổ, sưng đau ở vết mổ không giảm. 

 Sau thời kỳ hậu phẫu:  

- Tái khám sau khoảng 2-3 tuần để phát hiện các vết thương đã phục hồi tốt. 

VII. TAI BIẾN VÀ XỬ TRÍ 

- Nhiễm trùng vết mổ: chăm sóc vết thương, dùng kháng sinh mạnh. 

- Tụ máu, tụ dịch vết mổ: băng ép, thay băng mỗi ngày. 

VIII. TÀI LIỆU THAM KHẢO 

- Quyết định 196/QĐ-BYT ngày 16/01/2014, Hướng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên 

ngành Ngoại khoa – chuyên khoa phẫu thuật Tiết niệu. 

 

  



 

 

KHÁM CHỮA BỆNH 

  



 

 

QUY TRÌNH CẮT HAI TINH HOÀN ĐIỀU TRỊ UNG THƯ TIỀN 

LIỆT TUYẾN TẠI KHOA KHÁM BỆNH 

I. ĐẠI CƯƠNG 

- Cắt tinh hòan 2 bên bằng ngoại khoa là thủ thuật lấy bỏ hòan tòan tinh hoàn cả 2 

bên, nơi sản xuất chủ yếu Testosterone thường tiến hành trước khi xạ trị tại chỗ 

vào tuyến tiền liệt. Sau khi cắt tinh hoàn 2 bên va xạ trị tại chỗ đủ liều, người 

bệnh vẫn phải điều trị tiếp bằng thuốc dạng viên để ngăn chặn Androgen được 

sản sinh từ nguồn khác ngòai tinh hoàn (tuyến thượng thận, hạ đồi…).  

II.  CHỈ ĐỊNH: 

- Cắt tinh hoàn 2 bên được chỉ định cho giai đoạn tiến xa của UT tiền liệt tuyến.  

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

- Rối loạn đông máu. 

- Trường hợp người bệnh từ chối.  

IV. CHUẨN BỊ 

 Người thực hiện  

- 1 bác sỹ phẫu thuật.  

- 1 điều dưỡng dụng cụ phụ mổ 

 Người bệnh  

- Người bệnh phải nằm nội trú 2-3 ngày có hồ sơ bệnh án đầy đủ.  

- Tư vấn cho người bệnh về sự cần thiết phải phẫu thuật và các bước điều trị tiếp 

theo.  

- Những tai biến, biến chứng chảy máu sau mổ, nhiễm trùng vết mổ (tuy rất hiếm 

gặp). Và các rối loạn nội tiết sau mổ.  

- Kiểm tra người bệnh toàn diện: tim mạch, hô hấp (tuy rất ít khi phải gây mê) tiền 

sử dị ứng với các thuốc gây tê, kháng sinh…  

- Xét nghiệm máu chảy, máu đông.  

V.  CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 

- Phẫu thuật phải được tiến hành trong phòng mổ tiểu phẫu vô trùng.  

- Gây tê tại chỗ gốc bìu trong trường hợp dị dạng cột sống hoặc vì l{ do nào đấy 

không gây tê tủy sống hoặc ngoài màng cứng được.  

- Tư thế người bệnh: người bệnh nằm ngửa, thẳng 2 chân.  

- Sát trùng bằng betadin 10 kỹ vùng bìu và 2 bẹn và trải toan vô trùng.  



 

 

- Phẫu thuật viên đứng bên trái người bệnh.  

- Sử dụng bộ phẫu thuật trung phẫu.  

- Kẹp thử vùng mổ để kiểm tra tác dụng của gây tê  

- Cắt tinh hoàn từng bên một.  

- Rạch da 1,5-2cm vùng thấp nhất của bìu, qua lớp cơ vào lớp mạc ngang, rạch lớp 

mạc ngang đẩy tinh hoàn ra ngoài. Phẫu tích thừng tinh và động tĩnh mạch tinh, 

cặp, cắt, thắt riêng rẽ bằng chỉ Cromic 3.0.  

- Đặt dẫn lưu trực tiếp qua vết mổ khâu phục hồi vết thương 2 lớp, cân mạc ngang 

cơ và da.  

- Kháng sinh sau mổ: dùng kháng sinh uống trong 5 ngày.  

- Theo dõi sau mổ:  

- Tránh nằm đầu thấp nếu gây tê tủy sống trong ngày đầu.  

- Thay băng kz đầu sau 24 giờ nặn hết dịch chảy máu qua dẫn lưu.  

- Cắt chỉ sau 7-8 ngày.  

- Nếu đọng dịch sau mổ có thể cắt chỉ cách quãng để nặn dịch.  

VI. BIẾN CHỨNG VÀ CÁCH XỬ TRÍ 

- Chảy máu  Khâu cầm máu và dẫn lưu vết mổ 

- Phù nề vì tụ dịch vết mổ  cắt chỉ mở vết thương nặn dịch và dẫn lưu 

- Nhiễm trùng  Điều trị kháng sinh theo phác đồ. 

  



 

 

QUY TRÌNH CẮT BAO DA QUI ĐẦU TẠI KHOA KHÁM BỆNH 

I. ĐẠI CƯƠNG   

- Hẹp bao da qui đầu gập ở mọi lứa tuổi, thường gập nhất từ 10 đến 20 tuổi. 

II. CHỈ ĐỊNH: 

- Viêm bao da qui đầu tái diễn nhiều lần trong năm. 

- Viêm dính gây tiểu khó. 

- Viêm xơ chai 

- Viêm loét hoại tử dạng u sùi 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

- Rối loạn đông máu, dị ứng lidocain 2% 

- Trường hợp người bệnh từ chối.  

IV. CHUẨN BỊ 

 Người thực hiện  

- 1 bác sỹ phẫu thuật.  

- 1 điều dưỡng dụng cụ  

 Người bệnh  

- Người bệnh được khám bộ phận sinh dục ngoài và làm hồ sơ bệnh án đầy đủ.  

- Tư vấn cho người bệnh về sự cần thiết phải phẫu thuật và các bước điều trị tiếp 

theo.  

- Những tai biến, biến chứng chảy máu sau mổ, nhiễm trùng vết mổ (tuy rất hiếm 

gặp).  

- Kiểm tra người bệnh toàn diện: tim mạch, hô hấp (tuy rất ít khi phải gây mê) tiền 

sử dị ứng với các thuốc gây tê, kháng sinh…  

Xét nghiệm máu chảy, máu đông.  

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 

- Phẫu thuật phải được tiến hành trong phòng mổ tiểu phẫu vô trùng.  

- Tư thế người bệnh: người bệnh nằm ngửa, thẳng 2 chân.  

- Sát trùng bằng betadin 10 kỹ vùng bìu và 2 bẹn và trải toan vô trùng.  

- Phẫu thuật viên đứng bên trái người bệnh.  

- Sử dụng bộ phẫu thuật trung phẫu.  

Phương pháp vô cảm: Gây tê gốc dương vật. 



 

 

- Dùng kenlly kip 2 bên mép da qui đầu khoản 5-10mm. Dùng kéo cắt giữa 2 kenlly 

2 bên mép da qui đầu cách rãnh qui đầu 5mm. 

- Dùng 4 kenlly: 1 cố định mép vết cắt cách rảnh qui đầu 5mm,2 cố định vùng dây 

thắng, 3 và 4 cố định chính giữa 2 mép vừa cố định ở trên. 

- Cắt da qui đầu theo hình tròn dạng oval. 

- Cầm máu kỷ một cách cẩn thận. 

- Khâu cố định 2 mũi lưng và dây thắng trước, sau đó tiếp tục khâu mũi rời còn lại 

bằng chỉ Cromic 4.0 

- Kiểm tra vết mổ, sát trùng vết mổ, băng vết mổ dưới rãnh qui đầu.  

- Kháng sinh sau mổ: dùng kháng sinh uống trong 5-7 ngày. 

- Theo dõi sau mổ:  

- Thay băng kz đầu sau 24 giờ nặn hết dịch nếu có tụ dịch.  

VI. BIẾN CHỨNG VÀ CÁCH XỬ TRÍ 

- Chảy máu  Khâu cầm máu 

- Phù nề vì tụ dịch  Cắt chỉ mở vết thương nặn dịch. 

- Nhiễm trùng  Điều trị kháng sinh theo phác đồ 

VII. TÀI LIỆU THAM KHẢO 

- Luật khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 ngày 23/11/2009; 

- Quy chế bệnh viện 

  



 

 

QUY TRÌNH PHẪU THUẬT U XƠ TUYẾN VÚ  

TẠI KHOA KHÁM BỆNH 

I. ĐỊNH NGHĨA  

- U xơ tuyến vú là u đặc lành tính. Hay gặp nhất ở những phụ nữ trẻ tuổi, bắt đầu 

từ khi có kinh lần đầu đến khoảng 40 tuổi. 

- U xơ tuyến vú thường tiến triển chậm nhưng có thể phát triển thành u rất lớn. Có 

thể là một u hoặc nhiều u được gọi là bệnh đa u xơ tuyến. 

- Phẫu thuật lấy u là lựa chọn chính để điều trị u xơ tuyến vú. Bệnh phẩm gửi làm 

xét nghiệm giải phẫu bệnh là bắt buộc đối với mọi u xơ.  

II. CHỈ ĐỊNH:  

Phẫu thuật khi có chẩn đoán xác định là u xơ tuyến vú: dựa vào  

- Lâm sàng  

- Chẩn đoán hình ảnh: siêu âm, chụp vú…  

- Chọc hút tế bào  

- Sinh thiết trọn gửi giải phẩu bệnh. 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

- Khi có ít nhất một trong ba yếu tố nghi ngờ ung thư: lâm sàng và/hoặc chẩn đoán 

hình ảnh và/hoặc chọc hút tế bào.  

- Đang mắc các bệnh cấp tính khác hoặc mắc các bệnh rối loạn các yếu tố đông 

máu…  

- Dị ứng với các thuốc gây tê, gây mê…  

- Làm nặng thêm các bệnh cũ hoặc đe dọa tính mạng của người bệnh…  

IV. CHUẨN BỊ 

 Người thực hiện  

- Một bác sĩ ngoại khoa chuyên khoa  

- Một điều dưỡng dụng cụ  

 Phương tiện  

- Bộ dụng cụ tiểu phẫu chuyên khoa  

- Săng, toan vô trùng  

- Dụng cụ sát khuẩn  

- Thuốc sát khuẩn, thuốc tê  

- Găng tay vô trùng, áo mổ mũ khẩu trang vô trùng  

- Đèn mổ, bàn mổ  



 

 

- Được thực hiện tại phòng mổ có hệ thống cấp cứu tại chỗ  

 Người bệnh:  

- Như chuẩn bị cho người bệnh làm tiểu phẫu thuật  

- Kí giấy cam kết mổ, làm hồ sơ bệnh án, làm các xét nghiệm cơ bản đánh giá toàn 

trạng cũng như loại trừ các bệnh phối hợp.  

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 

 thực hiện kĩ thuật 

- Đặt người bệnh nằm ngửa, 2 tay xuôi theo cơ thể hoặc 2 tay đưa ngang  

- Thầy thuốc đứng và sát trùng rộng bên cần phẫu thuật  

- Trải săng, toan vô trùng  

- Gây tê tại chỗ bằng lidocain 2%. 

- Đường rạch da: theo đường quầng vú hoặc nếp lằn vú, tùy theo vị trí của khối u 

xơ  

- Dùng kéo phẫu tích để bộc lộ u xơ tuyến vú, bác sĩ phụ mổ kéo farabeuf để bộc lộ 

rỏ hơn  

- Lấy gọn u xơ (cả vỏ)  

- Cầm máu thật kĩ bằng dao điện hoặc buộc chỉ hoặc khâu cầm máu  

- Khâu phục hồi tuyến vú bằng chỉ tự tiêu Cromic 3.0 hoặc 4.0  

- Nếu diện bóc tách tuyến vú rộng có thể đặt dẫn lưu cho thoát dịch.  

- Khâu da: khâu mũi rời hoặc luồn trong da bằng chỉ không tiêu 6.0 đảm bảo thẩm 

mỹ, cắt chỉ sau 1 tuần.  

VI. TAI BIẾN VÀ XỬ TRÍ 

 Lo lắng hốt hoảng  

- Giải thích kĩ trước khi làm thủ thuật  

- Động viên, trấn an, nói chuyện…  

 Chảy máu sau mổ  

- Mở lại vết mổ và cầm máu lại  

- Băng ép sau khi kết thúc phẫu thuật  

 Đau, choáng do đau  

- Dùng giảm đau đường tiêm truyền perfalgan 1g x 2 lọ cho người bệnh. Nếu không 

hết đau, có thể dùng tiền mê bằng dolargan, thở oxy…  

 Sốc do thuốc tê:  

- xử trí như sốc phản vệ  



 

 

VII. TÀI LIỆU THAM KHẢO 
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QUY TRÌNH PHẪU THUẬT LẤY HẠCH CỔ ĐỂ CHẨN ĐOÁN VÀ 

ĐIỀU TRỊ TẠI KHOA KHÁM BỆNH 

I. ĐỊNH NGHĨA   

- Là phẫu thuật lấy bỏ 1 hạch vùng cổ để điều trị hay chẩn đoán giải phẫu bệnh 

trong các trường hợp ung thư nguyên phát chưa xác định hoặc chưa xuất hiện 

trên lâm sàng.  

II. CHỈ ĐỊNH:  

- Điều trị các trường hợp đã xác định nguyên nhân như: ung thư, hạch viêm, hạch 

cổ chưa rỏ nguyên phát, hạch đơn độc, hạch lao.  

Để chẩn đoán mô bệnh học khi nghi ngờ bị ung thư hạch hay bị di căn của ung thư và 

u nguyên phát chưa xuất hiện hay chưa có chẩn đoán giải phẫu bệnh lý chính xác.  

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

- Người bệnh có bệnh tim mạch, bệnh tiểu đường nặng. 

- Rối loạn đông máu. 

IV. CHUẨN BỊ 

- Chuẩn bị như phẫu thuật khối u phần mềm nói chung.  

- Xét nghiệm cơ bản, Xquang cổ nghiêng  

- Dụng cụ mở cạnh cổ.  

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 

Tư thế  

- Người bệnh nằm ngửa hơi ưỡn, quay đầu về bên đối diện với hạch để lộ rỏ vùng 

hạch cổ  

- Phẫu thuật viên đứng cùng bên hạch cổ, người phụ đứng bên đối diện.  

Vô cảm: gây tê tại chỗ.  

Kỹ thuật  

Thì 1: rạch da có thể đi theo lằn da cổ hoăc theo đường bờ trước cơ ức-đòn-chũm để 

vào dãy hạch cảnh hoặc theo bờ trước cơ thang để vào nhóm gai.  

Thì 2: bóc tách cân nông, cân cổ giữa để bộc lộ bao hạch.  



 

 

Thì 3: bóc tách xung quanh bao hạch để lấy bỏ hạch.  

Thì 4: khâu phục hồi 2 lớp cân và da sau khi cho bột kháng sinh và đặt dẫn lưu 

VI. TAI BIẾN VÀ XỬ TRÍ 

- Chảy máu: mổ lại cầm máu  

- Nhiễm khuẩn vết mổ: kháng sinh + chống nhiễm khuẩn  

- Thay băng hàng ngày. 

VII. TÀI LIỆU THAM KHẢO 

- Luật khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 ngày 23/11/2009; 

- Quy chế bệnh viện 

 

  



 

 

UNG BƯỚU 

  



 

 

QUY TRÌNH CHỌC HÚT DỊCH MÀNG BỤNG 

I. ĐẠI CƯƠNG 

- Chọc dò dịch màng bụng là một thủ thuật dùng kim hay catheter đâm vào khoang 

phúc mạc để lấy dịch báng phục vụ cho chẩn đoán và điều trị. 

II. CHỈ ĐỊNH 

Khi dùng thủ thuật để chẩn đoán: 

- Giai đoạn đầu và mới của dịch báng: Đánh giá tính chất dịch giúp xác định nguyên 

nhân, phân biệt dịch thấm và dịch tiết, xác định sự hiện diện của tế bào ung thư, 

hoặc nói lên những vấn đề cần lưu { khác. 

- Nghi ngờ viêm phúc mạc tự phát hoặc thứ phát. 

Khi dùng để điều trị: 

- Tổn thương thứ phát của hệ hô hấp do dịch báng. 

- Đau bụng hoặc tăng áp lực thứ phát do dịch báng  

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

Chống chỉ định tương đối: 

- Giảm tiểu cầu nghiêm trọng (< 20×103/μL) và bệnh máu khó đông (INR  2.0).  

- Thai phụ 

- Bàng quang căng trướng 

- Viêm mô tế bào thành bụng 

- Ruột chướng 

- Dính mô trong khoang bụng 

- Tình trạng bụng ngoại khoa 

IV. CHUẨN BỊ 

 Theo dõi dấu hiệu sinh tồn:  

- So sánh các dữ kiện trước và sau khi thực hành thủ thuật. 

 Nhận định tình trạng người bệnh 

- Mức độ , mục đích thực hành thủ thuật. 

- Kiểm tra bảng theo dõi người bệnh, xem giấy cam đoan có chữ ký xác nhận. 

- Kiểm tra người bệnh có dị ứng thuốc không, đặc biệt chú ý các thuốc gây tê, 

thuốc sát khuẩn và kháng sinh. 

- Xác định địa điểm chọc dò: có thể tại giường bệnh hay buồng thủ thuật. 

- Xác định dụng cụ cần thiết, thuốc gây tê tại chỗ và dung dịch sát khuẩn ngoài da. 



 

 

- Xác định cỡ găng do bác sĩ yêu cầu ghi trên bảng ở phòng làm việc của điều 

dưỡng hay do bác sĩ thông báo. 

V. QUY TRÌNH KỸ THUẬT 

 Chuẩn bị người bệnh 

- Giải thích cho người bệnh mục đích của thủ thuật. 

o Thủ thuật chọc hút dịch màng bụng thường không gây đau. Khi người 

bệnh có nhiều dịch trong màng bụng, thực hành thủ thuật giúp người 

bệnh dễ chịu hơn, để chẩn đoán, xác định bệnh… 

o Che phủ người bệnh, để lộ vùng chọc dò, đảm bảo kín đáo cho người 

bệnh. 

o Người bệnh phải hiểu tầm quan trọng trong việc duy trì tư thế khi làm 

thực hành. 

- Hướng dẫn người bệnh những điều cần thiết như đi đại, tiểu tiện trước khi thực 

hành thủ thuật… 

- Kiểm tra mạch, nhiệt độ, huyết áp, nhịp thở. 

- Nếu thủ thuật tiến hành tại giường bệnh, phải có bình phong che để không ảnh 

hưởng tới người bệnh khác. 

 Chuẩn bị dụng cụ 

- Điều dưỡng đeo khẩu trang, đội mũ, rửa tay, đi găng tay. 

Dụng cụ vô khuẩn 

- Dụng cụ vô khuẩn để trong khay vô khuẩn có phủ khăn vô khuẩn. 

- Hai kim chọc dò hoặc chọc tháo: 

o Kim chọc dò dài 5 - 8cm, đường kính 1mm. 

o Kim chọc tháo dài 5 - 9cm, đường kính 1,5 - 2mm. 

- Có thể dùng kim trocat để chọc tháo. 

- Một ống cao su hoặc ống thông polyten nhỏ, dài khoảng 1m có ambu để nối với 

đốc kim, có khóa để điều chỉnh tốc độ dịch chảy, có thể dùng kim to nối với dây 

truyền dịch không có bầu đếm giọt. 

- Một bơm tiêm 5ml để gây tê. 

- Một bơm tiêm 20ml để hút dịch. 

- Nếu có điều kiện dùng bơm tiêm 3 đường khi chọc tháo. 

- Một săng có lỗ. 

- Hai kìm kẹp săng. 

- Một kẹp Kocher có mấu. 

- Một kẹp Kocher không mấu. 

- Hai cốc đựng bông, gạc. 



 

 

- Một đôi găng tay. 

Dụng cụ sạch 

- Lọ cồn iod, cồn 70 độ. 

- Thuốc tê novocain hoặc liđocain 1 - 2%. 

- Hộp thuốc cấp cứu. 

- Cốc thủy tinh chứa 100ml nước cất đã hòa 2 giọt acid acetic để làm phản ứng 

rivalta. 

- Băng dính, kéo. 

- Một tấm nilon. 

- Ba phiếu xét nghiệm. 

- Giá đựng 3 ống nghiệm có dãn nhãn, trong đó có một ống vô khuẩn, ghi rõ họ, 

tên tuổi người bệnh, khoa, phòng. 

- Huyết áp kế, ống nghe, đồng hồ bấm giây. 

- Hai khay quả đậu, một khay đựng dụng cụ bẩn, một đựng bông gạc bẩn. 

- Một bô can để chứa dịch có chia vạch thể tích. 

- Một chậu đưng dung dịch sát khuẩn. 

 Thực hành kỹ thuật 

- Đưa dụng cụ đến nơi làm thủ thuật. 

- Trải nilon dưới lưng và mông người bệnh. 

- Đặt người bệnh nằm tư thế tùy thuộc vào tình trạng của bệnh và tùy theo yêu cầu 

của bác sĩ; thường nằm ngửa bên chọc dịch sát với thành giường, kê một gối dưới 

lưng bên đối diện để bên chọc dịch thấp hơn; hoặc tư thế nửa nằm, nửa ngồi; 

hoặc đặt người bệnh ngồi trên ghế tựa, chân đặt lên một ghế con. 

- Bộc lộ vùng chọc. 

- Sát khuẩn vùng chọc: Kẻ một đường từ rốn tới gai chậu trước trên, chia đường 

này làm 3 phần, sát khuẩn điểm 1/3 ngoài. Người bệnh thường được chọc bên 

trái, ít khi chọc ở bên phải để tránh chọc vào manh tràng. Tuy nhiên, đôi khi chọc 

vào bên phải theo chỉ định của bác sĩ. Sát khuẩn 2 lần, lần đầu bằng cồn iod, lần 

sau bằng cồn 700. 

- Mở khay vô khuẩn. 

- Đổ cồn 70 độ để sát khuẩn tay bác sĩ, giúp bác sĩ đi găng tay. 

- Đưa săng có lỗ, đưa kìm kẹp săng cho bác sĩ. 

- Chuẩn bị thuốc gây tê để bác sĩ hút thuốc tê thuận lợi và vô khuẩn. 

- Khi bác sĩ gây tê, điều dưỡng theo dõi sắc mặt, mạch của người bệnh, động viên 

người bệnh. 

- Khi bác sĩ chọc kim, điều dưỡng thường xuyên theo dõi sắc mặt người bệnh. 

- Cắt băng dính. 



 

 

- Khi dịch bắt đầu chảy đưa ống đựng kim để thầy thuốc cho thông nòng vào, đặt 

khay quả đậu hứng vài giọt dịch đầu bỏ đi. 

-   

  



 

 

- Hứng dịch vào ống nghiệm. 

o Lấy vào 3 ống: xét nghiệm tế bào, vi khuẩn và sinh hóa. 

o Ống nuôi cấy vi khuẩn phải đảm bảo vô khuẩn, đốt miệng ống nghiệm 

trước và sau khi lấy dịch bằng đèn cồn. 

- Trường hợp chọc tháo thì nối ống thông vào đốc kim để dẫn dịch vào bình chứa. 

- Điều chỉnh dịch chảy ra nhanh hoặc chậm theo chỉ định của bác sĩ. 

- Thường xuyên theo dõi sắc mặt, mạch của người bệnh trong khi dẫn lưu dịch. 

- Khi bác sĩ rút kim ra, điều dưỡng sát khuẩn nơi chọc, đặt gạc và băng lại. 

o Nếu chọc kim to, dịch có thể chảy ra theo vết chọc, đè tì và băng ép 

trong vòng 3-5 phút. 

o Nếu điều dưỡng rút kim, cần phải đảm bảo vô khuẩn; tháo dây dẫn ở 

đốc kim, đặt lại thông kim vào kim; rút kim thật nhanh, sát khuẩn, đặt 

gạc và băng lại. 

- Đặt người bệnh nằm nghiêng về bên không chọc dịch; tiếp tục theo dõi, chăm sóc 

người bệnh sau khi chọc dò để phát hiện biến chứng. 

o Sắc mặt, mạch, nhiệt độ, huyết áp, nhịp thở. 

o Số lượng, tính chất, màu sắc dịch chảy ra. 

o Dấu hiệu đau bụng hoặc bụng trướng. 

o Ngất. 

o Tình trạng nhiễm khuẩn. 

- Dán nhãn chính xác bệnh phẩm và gửi ngay đến phòng xét nghiệm. 

Thu dọn và bảo quản dụng cụ 

- Đưa các dụng cụ đã sử dụng về phòng cọ rửa và xử l{ theo quy định. 

- Trả các dụng cụ khác về vị trí cũ. 

Ghi hồ sơ 

- Ngày, giờ thực hành thủ thuật. 

- Vị trí chọc. 

- Số lượng, tính chất, màu sắc của dịch và kết quả phản ứng Rivalta. 

- Tình trạng người bệnh trước, trong và sau thủ thuật. 

- Tên bác sĩ và điều dưỡng thực hành thủ thuật. 

VI. TAI BIẾN TRONG VÀ SAU CHỌC DỊCH Ổ BỤNG 

 Ngất 

- Ngất là do người bệnh sợ hãi. Cần phải đặt người bệnh nằm đầu thấp, xoa bóp 

tim ngoài lồng ngực, hà hơi thổi ngạt, tiêm thuốc trợ tim, thực hành ngay hồi sinh 

tim phổi. 



 

 

 Quai ruột bịt kín đầu kim 

- Nhẹ nhàng dịch chuyển đầu kim, tránh làm thủng ruột. 

 Chọc vào ruột 

- Ít khi chọc vào ruột, nếu vào ruột sẽ thấy hơi hoặc nước bẩn chảy ra, phải rút kim 

ngay băng kín lại, theo dõi tình trạng đau bụng, nhiệt độ, phản ứng thành bụng. 

 Chọc vào mạch máu 

- Ít khi gặp, nếu chọc vào mạch máu phải rút kim ngay, theo dõi người bệnh rồi mới 

chọc lại. 

 Xuất huyết trong ổ bụng 

- Do dịch chảy quá nhanh, quá nhiều gây giảm áp lực ổ bụng đột ngột. 

- Biểu hiện: mạch nhanh, huyết áp tụt, mặt tái, choáng váng. 

- Đề phòng: dịch dẫn lưu cho chảy với tốc độ chậm, thông thường lượng dịch dẫn 

lưu chảy ra không quá 1.500ml mỗi lần chọc tháo. 

 Nhiễm khuẩn thứ phát sau chọc (viêm phúc mạc) 

- Theo dõi mạch, nhiệt độ, huyết áp; đau bụng, trướng bụng. 

- Nếu dịch còn rỉ ra theo vết chọc dùng móc bấm Michel kẹp lại. 

- Đảm bảo nguyên tắc khử khuẩn – tiệt khuẩn dụng cụ. Bác sĩ, điều dưỡng thực 

hành đúng quy trình kỹ thuật sẽ hạn chế, loại trừ các tai biến có thể xảy ra. 

VII. TÀI LIỆU THAM KHẢO 

- Luật khám chữa bệnh (Bộ Y tế): số 40/2009/QH12 ngày 23/11/2009; 

- Quyết định số 3983/QĐ-BYT về việc ban hành tài liệu “Hướng dẫn quy trình kỹ 

thuật nội khoa, chuyên ngành tim mạch” ngày 03/10/2014; 

- Quy chế bệnh viện: số 1895/1997/BYT – QĐ ngày 19/09/1997; 

  



 

 

QUY TRÌNH NỘI SOI PHẾ QUẢN SINH THIẾT BƯỚU 

I. ĐẠI CƯƠNG 

- Nội soi chẩn đoán ung thư đường hô hấp là một kỹ thuật đưa máy nội soi xâm 

nhập vào đường thở đi tìm các tổn thương và sinh thiết để chẩn đoán mô bệnh 

học. 

II. CHỈ ĐỊNH 

- Tất cả các trường hợp nghi ngờ tổn thương hoặc có tổn thương trên phim chụp 

đường hô hấp. 

- Ho ra máu 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

- Suy hô hấp 

- Suy tim nặng 

- Thể trạng suy kiệt. 

IV. CHUẨN BỊ 

 Kíp nội soi đường hô hấp 

- 01 bác sỹ nội soi 

- 2 điều dưỡng 

 Trang thiết bị và dụng cụ 

Máy nội soi: Có thể ống cứng hoặc ống mềm nhưng hiện nay ống cứng đã quá lạc 

hậu và được thay thế hoàn toàn bởi ống nội soi mềm. 

- Nguồn sáng và bộ xử trí hình ảnh 

- Dây soi 

- Màn hình 

- Hệ thống máy vi tính có cạc hình 

- Máy hút 

- Các thiết bị đi kèm: Kìm sinh thiết, dụng cụ chải lòng phế quản ...v.v... 

Bàn soi hoặc ghế soi 

Thuốc và vật tư tiêu hao 

- Thuốc an thần (Seduxen 10mg x 1 ống) 

- Atropinsulfat 1/4mg x 2 ống 

- Thuốc chống co thắt khí quản: Sabutamol 

- Thuốc bôi trơn (Jelly cylocaine 2) 



 

 

- Thuốc gây tê niêm mạc đường hô hấp Xylocain 1 hoặc Lidocain 10 

- Adrenalin 1 mg dự phòng chảy máu 

- Diaphyllin 4,8 % 

- Bơm tiêm 5 ml, 10 ml 

- Găng tay 

- Lọ đựng Formol 10 

- Lam kính 

- Các dụng cụ và dung dịch để vệ sinh và khử trùng máy nội soi. 

Chuẩn bị thủ tục hành chính 

- Kiểm tra chỉ định của bác sỹ: Phiếu soi hoặc hồ sơ bệnh án, phim đường hô hấp. 

- Các xét nghiệm bổ xung: Điện tim, chức năng hô hấp 

- Các xét nghiệm huyết học: Chức năng đông máu, 

- Máu chảy, máu đông 

 Tìm hiểu và tư vấn người bệnh 

Tìm hiểu 

- Tiền sử bệnh tật của người bệnh, tim mạch, huyết áp, hô hấp, tiêu hóa, .v.v. 

- Kiểm tra huyết áp, nhịp thở, nhịp tim, nhiệt độ, thời điểm hiện tại. 

- Tìm hiểu: 

o Tiền sử về dị ứng với thuốc 

o Tiền sử choáng phản vệ 

o Các rối loạn đông máu 

- Tìm hiểu các bệnh lây nhiễm: 

o HIV, viêm gan B, C 

o Tình trạng ăn, uống trước khi nội soi 

Tư vấn và giải thích cho người bệnh 

- Tình trạng chung của người bệnh 

- Sự cần thiết phải làm nội soi đường hô hấp. 

- Quy trình thực hiện nội soi 

- Sự cần thiết phối hợp giữa người bệnh và thầy thuốc trong khi làm thủ thuật. 

- Các biến chứng có thể xảy ra trong và sau khi soi 

- Thời gian làm thủ thuật. 

- Chi phí cho nội soi đương hô hấp 

- Thời gian trả kết quả 



 

 

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 

 Phòng nội soi 

- Có đủ thuốc và trang thiết bị cấp cứu: Ôxy, bóng bóp, mash, bộ đặt nội khí quản, 

bộ mở khí quản ... 

- Bàn soi hoặc ghế soi chuyên dụng 

 Người bệnh 

- Người bệnh nhịn ăn tối thiểu trước khi soi 6 giờ đảm bảo trong dạ dày không có 

thức ăn và nhiều dịch để tránh trào ngược 

- Kiểm tra mạch, huyết áp, nhịp thở, nhiệt độ .v.v. 

- Tiêm thuốc an thần: Seduxen 10mg x 1ống (tiêm bắp) 

- Tiêm thuốc chống xuất tiết: Atropin 1/4 mg x 2 ống (tiêm dưới da) 

- Xịt Salbutamol chống co thắt khí quản 

- Tư thế người bệnh nằm ngửa kê vai gáy hoặc ngồi theo ghế nội soi chuyên dụng 

 Kíp nội soi 

- Bác sỹ, điều dưỡng: đội mũ, khẩu trang, găng tay. 

 Tiến hành nội soi 

- Có thể đưa máy theo đường miệng hoặc đường mũi. Chỉ đưa đường miệng trong 

trường hợp không đưa máy qua đường mũi được. 

- Quan sát cuốn mũi sau, vòm và thành sau họng. 

- Gây tê từng lớp vùng hạ họng - thanh quản - khí quản và phế quản hai bên tới các 

phế quản phân thùy và tiểu phân thùy nếu có thể. 

Quan sát - phát hiện và nhận định tổn thương: 

- Vị trí tổn thương 

- Số lượng tổn thương 

- Kích thước tổn thương 

- Thể tổn thương: sùi, loét hay thâm nhiễm chít hẹp, chèn ép từ ngoài vào v.v. 

- Tình trạng tổn thương: chảy máu hoặc không chảy máu, vị trí tổn thương dế gây 

biến chứng khi sinh thiết. 

- Chảy máu ở các tiểu phế quản nhưng không xác định được rõ bản chất tổn 

thương gây chảy máu .v.v. 

Sinh thiết tổn thương làm mô bệnh học 

- Một số trường hợp không nên sinh thiết 

o Người bệnh khó thở khi đang nội soi 

o Tổn thương đang chảy máu nhiều 

o Các tổn thương làm hẹp lòng khí quản 

- Xác định vị trí sinh thiết, tránh mạch máu lớn hoặc đáy ổ loét hoại tử. 



 

 

- Chọn cách sinh thiết: Sinh thiết tổn thương bề mặt, sinh thiết xuyên thành, sinh 

thiết mò. v.v 

- Kiểm tra bệnh phẩm đã sinh thiết được có đủ làm mô bệnh học. 

- Xử trí bệnh phẩn sinh thiết làm mô bệnh học và tế bào học. 

- Trong các trường hợp không xác định được tổn thương qua nội soi - có thể căn cứ 

trên phim để chải rửa phế quản trong khi soi để làm tế bào học. 

VI. THEO DÕI VÀ TAI BIẾN VÀ XỬ TRÍ 

- Chảy máu sau khi sinh thiết 

o Adrenalin 1/10 000 pha loãng bơm trực tiếp vào vùng chảy máu 

o Các loại thuốc cầm máu tiêm tĩnh mạch hỗ trợ 

o Thở Ô xy 

o Co Thắt khí phế quản 

o Thở Ô xy 

o Xịt Sabutamol 

o Diaphilin tiêm tĩnh mạch 

o Depesolon 25 mg tiêm tĩnh mạch 

- Nếu không đỡ phải đặt nội khí quản hoặc mở khí quản cấp cứu và chuyển hồi sức 

cấp cứu 

- Trường hợp tổn thương lớn ở khí quản không nên sinh thiết nhưng cần bơm trực 

tiếp Adrenalin pha loãng 1/10000 để làm co mạch và chống chảy máu làm tắc khí 

quản 

- Theo dõi tình trạng chung của người bệnh, mạch huyết áp, nhịp thở, sau khi soi 

dể xử trí kịp thời. 

VII. TÀI LIỆU THAM KHẢO 

- Nội soi phế quản – bệnh viện Phạm Ngọc Thạch   



 

 

QUY TRÌNH SINH THIẾT U GAN 

I. ĐẠI CƯƠNG 

- Sinh thiết u gan dưới hướng dẫn siêu âm là phương pháp làm hiện rõ khối u gan 

bằng siêu âm và hướng dẫn đường kim chọc lấy mẫu bệnh phẩm để chẩn đoán 

mô bệnh học. 

II. CHỈ ĐỊNH 

- Đây là xét nghiệm với kỹ thuật có độ chính xác cao nhằm chẩn đoán chính xác 

bệnh lý u gan và chẩn đoán phân biệt giữa u lành tính hay ác tính và phân loại mô 

học các ung thư thư gan. 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

- Thời gian prothrombine tăng, INR   1,6 

- Giảm tiểu cầu (tiểu cầu < 60.000) 

- Báng bụng (sinh thiết gan qua đường TM cảnh được lựa chọn nhiều hơn) 

- Thể trạng cơ thể khó thực hiện (sinh thiết gan qua đường TM cảnh được lựa chọn 

nhiều hơn) 

- Nghi ngờ u mạch máu 

- Nghi ngờ nhiễm sán lá gan, sán chó… 

- NB không hợp tác. 

IV. CHUẨN BỊ 

- 1. Người thực hiện: 

- 01 bác sĩ được đào tạo về siêu âm bụng và sinh thiết gan. 

- 01 điều dưỡng hỗ trợ. 

 Phương tiện:  

- Máy siêu âm Doppler màu với đầu dò convex 3,5MHz 

- Bộ dụng cụ vô trùng gồm: dung dịch sát khuẩn, khay, gạc, toan lỗ, băng, bơm kim 

tiêm, găng vô khuẩn... 

- Kim sinh thiết 16G, kim 18G (nếu kích thước tổn thương nhỏ),có nhiều dạng kim 

khác nhau được sử dụng để lấy mẫu gan sinh thiết. Kim có thể được chia làm 3 

nhóm lớn: kim hút- suction needle (Jamshidi, Klatskin và Menghini), kim cắt- 

cutting needle (Tru-cut và Vim-Silverman) và kim cắt spring-loaded – spring-

loaded cutting needle. Mỗi dạng kim đều có ưu và nhược đểm riêng. 

- Kim hút được cho là mang lại kích thước mẫu mô như { muốn nhưng có thể làm 

tổn thương trên gan bị xơ hóa. Ngược lại, kim cắt không làm tổn thương mô gan 



 

 

nhưng lại lấy ra mẫu mô không đầy đủ. KimSpring-loaded thì được cho rằng làm 

giảm thời gian mà kim ở trong gan, nhưng lại làm tăng sự khó chịu trên NB do 

những tiếng lách cách của nút bấm. Chọn lựa kim như thế nào là dựa vào kinh 

ngiệm và sở thích của nhà lâm sàng. 

- Thuốc tê Lidocaine 2% 5-10ml 

- Lọ đựng formol 10% 

- Hộp chống sốc và các phương tiện cấp cứu. 

- Nên tiến hành sinh thiết ở cơ sở y tế có đơn vị hồi sức cấp cứu. 

 Người bệnh 

- Hợp tác giữa người bệnh trong quá trình sinh thiết thận là rất quan trọng: giải 

thích cho người bệnh hiểu sự cần thiết của thủ thuật làm sinh thiết, nguy cơ và lợi 

ích của phương pháp sinh thiết. 

- Ký giấy cam kết thủ thuật. 

- Đặt đường truyền tĩnh mạch giữ vein. 

- Đặt NB nằm ngửa, không kê gối và để tay phải phía sau đầu. Chân và bàn chân để 

nghiêng trái để mở rộng các khoảng liên sườn bên phải. 

 Hồ sơ bệnh án 

- Theo quy định của Bộ Y Tế. 

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 

Vô cảm:  

- Sau khi NB được đặt nằm đúng vị trí và được che đắp cẩn thận, gây tê cục bộ với 

lidocaine 2% ở cả các lớp nông và sâu. 

Kỹ thuật 

- Khi đã chọn được vùng sinh thiết phù hợp, kỹ thuật vô trùng phải được thực hiện. 

Chuẩn bị khu vực sinh thiết với betadine và trải khăn vô khuẩn. Gây tê cục bộ với 

lidocaine 1% ở cả tầng nông và sâu. Thỉnh thoảng NB có thể thấy đau như bị đốt 

hoặc bắn lan ra theo chiều ngang hoặc hướng lên vai phải. Cơn đau này được cho 

là biểu hiện của sự tiếp xúc giữa thuốc tê và bao gan. 

- Khi đã gây tê đầy đủ, 1 khía nhỏ trên da được tạo ra với dao phẫu thuật để đưa 

kim sinh thiết vào. Cây kim này được đưa vào trong sát bờ trên của xương sườn 

dưới để tránh bó mạch thần kinh liên sườn. 

- Khi kim đã đưa vào, một chuỗi vài tiếng “pops” có thể nghe thấy. Bơm 1 lượng 

nhỏ dung dịch saline trong ống kim vào cho đến khi có lực kháng lại. Lực kháng lại 

này là bờ gan; lúc này, kim được rút ra nhẹ nhàng và bơm vào 1 lần nữa để loại 

bỏ những mảnh vụn. Chỉ hút khi có ống tiêm và NB được yêu cầu thở ra rồi giữ 



 

 

lại. Điều này sẽ giữ phổi lại và hạn chế nguy cơ đâm vào túi mật, trong khi đó lại 

đẩy gan ra khỏi thành ngực. Lấy mẫu sinh thiết được thực hiện. 

- Băng ép vào vùng đã thực hiện thủ thuật. NB nằm nghiêng bên phải và được 

hướng dẫn giữ nguyên tư thế này trong 1 giờ để tránh chảy máu hay rò rỉ dịch 

mật. Dấu hiệu sinh tồn được đánh giá mỗi 15 phút trong 1 giờ đầu, mỗi 30 phút 

trong giờ thứ 2 và mỗi giờ sau cho đến khi xuất viện. 

VI. THEO DÕI VÀ TAI BIẾN VÀ XỬ TRÍ 

- Biến chứng của sinh thiết gan hiếm khi xảy ra nhưng có thể gây chết người. Các 

biến chứng của sinh thiết gan qua da được liệt kê bên dưới. 

- Đau âm ỉ ở ¼ bụng trên (P) hoặc đau vai và điển hình là đau tương đối ngắn, kéo 

dài <2 giờ. Cơn đau này thường đáp ứng với thuốc giảm đau. Đau bụng nhiều, 

không giảm là chỉ điểm có thể có của 1 biến chứng nghiêm trọng như xuất huyết 

hoặc dò dịch mật trong phúc mạc. 

- Chảy máu biểu hiện bao gồm khối máu tụ dưới bao gan hoặc trong nhu mô gan, 

chảy máu đường mật, hoặc chảy máu trong phúc mạc. Khối máu tụ dưới bao gan 

hoặc trong gan thường đáp ứng với điều trị cầm chừng bằng giảm đau. 

Chảy máu đường mật điều trị bảo tồn thường là đủ. Tuy nhiên, nếu chảy máu đường 

mật trầm trọng có biểu hiện lâm sàng xảy ra thì chụp ĐM cản quang được chọn lưa vì 

cả chẩn đoán và can thiệp có thể được phối hợp trong cùng 1 thủ thuật duy nhất. 

- Viêm phúc mac mật: Giảm đau và dẫn lưu thường là đủ, nhưng nếu tình trạng 

trên vẫn còn tồn tại thì bắt buộc phải nội soi mật tụy ngược dòng (ERCP) với việc 

đặt stent. 

- Chảy máu trong phúc mạc: điều trị bao gồm dẫn lưu dịch, truyền máu và tiểu cầu 

nếu có chỉ định. Bác sĩ chụp ĐM cản quang và bác sĩ phẫu thuật nên được cảnh 

báo sớm trong quá trình theo dõi để có những can thiệp nhanh chóng khi cần. 

Chụp ĐM cản quang với tiềm năng tắc mạch là phương pháp can thiệp được lựa 

chọn. 

- Nhiễm trùng huyết, TKMP, chọc nhầm vào các cơ quan khác là những biến chứng 

hiếm. 

VII. TÀI LIỆU THAM KHẢO 

- Luật khám chữa bệnh (Bộ y tế): số 40/2009/QH12  ngày 23/11/2009 

- Quyết định số 3338/QĐ-BYT về việc ban hành tài liệu “Hướng dẫn quy trình kỹ 

thuật khám bệnh, chữa bệnh chuyên ngành Ung bướu” ngày 09/09/2013 

- Quy chế bệnh viện: số 1895/1997/BYT – QĐ  ngày 19/09/1997 

- Quy chế hoạt động Khoa Ung Bướu - Bệnh viện Bình Dân 
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QUY TRÌNH Đ T CATHETER LỌC MÁU TĨNH MẠCH ĐÙI 

I. ĐẠI CƯƠNG 

- Catheter lọc máu tạo ra đường lấy và trả máu an toàn khi kết nối vào vòng tuần 

hoàn ngoài cơ thể của hệ thống máy lọc.Để có thể cung cấp một lưu lượng máu 

lớn thì catheter được đặt vào tĩnh mạch trung tâm từ một trong 3 vị trí: tĩnh 

mạch cảnh trong, tĩnh mạch dưới đòn và tĩnh mạch đùi. 

- Catheter lọc máu là một ống nhựa silicon hoặc Polyurethan hai nòng, một nòng 

rút máu nối với đầu ống màu đỏ và một nòng trả máu nối với đầu ống màu xanh. 

- Độ dài catheter được chọn tuz theo vị trí đặt như sau: Tĩnh mạch cảnh trong phải 

là 15cm, tĩnh mạch cảnh trong trái là 20 cm còn tĩnh mạch đùi là 25cm. 

- Vị trí ưu tiên được chọn tại khoa HSTC-CĐ Bệnh viện Bình Dân là tĩnh mạch đùi. 

II. CHỈ ĐỊNH 

- Người bệnh có chỉ định lọc máu liên tục hoặc lọc máu ngắt quãng. 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

- Tiểu cầu dưới 50.000 /mm3 

- Rối loạn chức năng đông máu nặng (INR > 2.5). 

- Nhiễm trùng tại vị trí đặt. 

- Huyết khối tĩnh mạch chậu đùi. 

- Người bệnh không hợp tác 

IV. CHUẨN BỊ 

 Người thực hiện: 

- 01 bác sỹ chuyên khoa được đào tạo về thủ thuật.  

- 01 điều dưỡng đã được đào tạo về phụ giúp bác sỹ làm thủ thuật.  

 Phương tiện: 

- Mâm thay băng: 1 cái 

- Xăng vô trùng 40 x 60 cm: 1 cái để trải mâm dụng cụ. 

- Xăng vô khuẩn có lỗ 40x60cm: 1 cái 

- Gòn vô trùng 

- Gạc vô trùng: 4 miếng. 

- Chén vô trùng: 1 chén đựng nước cất vô trùng và 1 chén đựng povidine đậm đặc. 

- Bơm tiêm 5 ml: 1 ống để gây tê. 

- Bơm tiêm 10 ml: 1 ống để chứa nước cất vô trùng. 

- Lidocain 20% 2ml: 1 ống. 



 

 

- Bộ catheter Certofix Duo: 1 bộ. 

 Người bệnh 

- Người bệnh nếu còn tỉnh hoặc người nhà người bệnh được giải thích kỹ về lợi ích 

và nguy cơ của kỹ thuật, ký giấy cam kết làm thủ thuật. 

- Tư thế nằm ngửa, đầu bằng, dạng chân, bàn chân xoay ra ngoài. Bộc lộ vùng bẹn 

đủ rộng. Nếu giường lõm kê gối dưới mông. 

- Đánh dấu vị trí chọc, điểm chọc là điểm cách đường thẳng song song với động 

mạch đùi 1cm và cách nếp lằn bẹn khoảng 2cm phía trong động mạch đùi. 

 Hồ sơ bệnh án 

- Ghi chỉ định LMLT trong tờ điều trị, vị trí đặt kim: catheter tĩnh mạch đùi 

- Ghi nhận Tri giác, SpO2, mạch, huyết áp và chẩn đoán tình trạng bệnh chỉ định lọc 

máu. 

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 

Bước 1: Chuẩn bị  

- Người bệnh: Người bệnh nằm ngữa, đầu thấp, đùi dạng ngoài 45 độ, gối gấp nhẹ. 

Bộc lộ vùng bẹn đùi. 

- Bác sĩ: Mang khẩu trang, rửa tay phẫu thuật, mang găng vô khuẩn. 

- Điều dưỡng: chuẩn bị mâm dụng cụ theo đúng danh sách trên, mang khẩu trang, 

rửa tay, mang găng vô trùng đứng phụ bác sĩ. 

Bước 2: Thực hiện kỹ thuật 

- Rút Lidocain 2% vào ống tiêm 5ml. 

- Dùng ống tiêm 10ml hút nước cất vô trùng bơm đầy hai nòng catheter và khoá 

van hai nòng lại. 

- Lắp bơm tiêm vào kim chọc dò. 

- Rửa rộng vùng bẹn đùi nhiều lần bằng Povidin. 

- Xác định diện đập động mạch đùi dưới dây chằng bẹn 2-3 cm. 

- Gây tê dưới da vị trí cạnh bên trong diện đập động mạch đã xác định khoảng 0.5-

1cm. 

- Dùng kim chọc dò xuyên qua da tại vị trí đã xác định bên trên, nghiêng một góc 30 

độ hướng về rốn, vừa luồn kim vừa rút piston tạo áp lực âm trong xilanh cho đến 

khi thấy máu tĩnh mạch phụt ra đồng thời giữ yên kim luồn. 

- Dùng guidewire luồn vào kim chọc dò đủ sâu, sau đó rút kim chọc dò ra và giữ lại 

guidewire. 

- Dùng dao rạch da vị trí chân kim khoảng 0.5cm. 

- Dùng ống nong da luồn qua guidewire để nong da. 



 

 

- Đưa catheter cạnh guidewire để ước lượng chiều dài đầu guidewire, nếu ngắn 

hơn catheter thì rút từ từ guidewire ra cho đến khi dài hơn chiều dài catheter. 

- Luồn catheter vào guidewire đến khi thấy đầu guidewire chạm đến khoá xanh thì 

mở khoá và đẩy tiếp catheter cho đền khi đầu guidewire ra khỏi đầu ống, sau đó 

cần giữ đầu guidewire và tiếp tục đẩy catheter vào sâu hết chiều dài ống khoảng 

20cm. 

- Rút guidewire đồng thời khoá đầu ống lại cho máu không chảy ra. 

- Dùng bơm tiêm 10ml đã rút 5ml nước cất vô trùng gắn vào lần lượt từng đầu 

catheter rút nhẹ ra xem có máu trào ra không, nếu rút nhẹ tay và có máu trào ra 

thì bơm nhẹ 3-4ml vào catheter cho máu trong catheter đi vào tĩnh mạch để 

catheter không bị đông. 

- Dung chỉ khâu 2 cánh của catheter. 

- Băng vô trùng. 

Bước 3: 

- Ghi hồ sơ bệnh án: Tri giác, sinh hiệu và phương tiện dụng cụ đã sử dụng. 

- Viết bảng tường trình thủ thuật. 

Lưu ý: 

- Nếu khi chọc dò bị phạm động mạch thì rút kim, đồng thời đè ép khoảng 10 phút 

sau đó thực hiện lại. 

- Nếu vẫn bị phạm động mạch sau 2-3 lần chọc dò thì đổi bên khác hoặc đặt vị trí 

khác. 

- Nếu sau đặt catheter nhưng chưa tiến hành lọc máu liền thì bơm vào hai đầu ống 

catheter mỗi bên 1.25ml heparin. 

VI. THEO DÕI VÀ CHĂM SÓC 

 Theo dõi thời kỳ hậu phẫu 

- Theo dõi vị trí chân kim và vùng bẹn xem có mảng máu bầm hay rỉ máu chân kim 

nhằm phát hiện chảy máu chân kim. 

- Theo dõi huyết động, da niêm và tình trạng bụng nhằm phát hiện sớm biến chứng 

xuất huyết nội do catheter. 

 Theo dõi sau thời kỳ hậu phẫu 

- Theo dõi dấu hiệu viêm da mô dưới da vùng chân kim. 

- Theo dõi mảng bần vùng bẹn đùi. 

 Chăm sóc catheter 

- Rửa vệ sinh chân kim bằng kỹ thuật vô trùng mỗi ngày và khi bị nhiễm bẩn. 

- Khi người bệnh đi cầu, vệ sinh tránh làm nhiễm bẩn catheter. 



 

 

- Sonde niệu đạo không nên để bắt chéo qua đùi có kim catheter. 

- Sau khi kết thúc lọc máu phải dùng heparin chống đông cho catheter và khoá van 

đồng thời dùng nút vô khuẩn vặn chặt lại đầu ống catheter. 

- Khi kết nối đầu catheter vào máy phải rửa kỹ đầu ống bằng Cồn và thực hiện kỹ 

thuật vô trùng. 

VII. TAI BIẾN VÀ XỬ TRÍ 

- Một số tai biến có thể xảy ra khi đặt và xử trí: 

 Đặt nhầm vào động mạch đùi 

- Nhận biết:  

- Máu đỏ tươi phụt ra đầu catheter theo nhịp đập. 

- Xử trí:  

o Rút catheter. 

o Dùng gạc vô trùng cuộn lại băng ép bằng băng thun. 

o Nếu chảy máu vẫn tiếp diễn thì mời hội chẩn ngoại mạch máu. 

- Dự phòng: 

o Quan sát kỹ máu rút ra khi chọc dò. 

o Nếu ra máu đỏ tươi hoặc máu trào ra đẩy ngược piston thì rút kim 

không luồn guidewire. 

 Xuất huyết nội  

- Nhận biết:  

o Lâm sàng: Huyết động bất ổn nhanh, da niêm nhợt, bụng chướng dần, 

dấu phản ứng thành bụng. 

o Cận lâm sàng: xét nghiệm thấy HCT và HGB giảm, Siêu âm dịch ổ bụng, 

chọc hút dịch ra máu không đông. 

- Xử trí: 

o Rút catheter. 

o Bù dịch và truyền máu khẩn. 

o Mời hội chẩn ngoại tổng quát. 

- Dự phòng: 

o Khi đặt catheter không đặt quá sát dây chằng bẹn. 

  



 

 

QUY TRÌNH NỘI SOI PHẾ QUẢN QUA NỘI KH  QUẢN  

VÀ KHAI KH  ĐẠO 

I. ĐẠI CƯƠNG 

- Nội soi phế quản (PQ) là thủ thuật thăm khám bên trong cây PQ nhờ một ống soi. 

Đây là một kỹ thuật chẩn đoán, điều trị quan trọng trong chuyên ngành phổi học. 

Vai trò: mô tả tổn thương giải phẫu bên trong của cây PQ. Thông qua bệnh phẩm 

lấy được để chẩn đoán: xác định, nguyên nhân, phân biệt, tiên lượng bệnh 

- Gustav Killian đã dùng ống soi thực quản Mikulicz- Rosenhein lấy dị vật ra sau khi 

đã gây tê bằng Cocain. Năm 1898 ông đã báo cáo 3 trường hợp gắp thành công dị 

vật ở cây PQ, ông được cho là cha đẻ của kỷ nguyên nội soi PQ. Sau đó 1966 

Shigeto Ikeda chế tạo hoàn chỉnh ống nội soi PQ mềm. Sau đó Shigeto Ikeda, và 

Ryosuky One sử dụng camera thường và kỹ thuật số ghi lại hình ảnh soi PQ ngày 

càng rõ nét hơn.  

- Đến nay với nhiều tiến bộ trong nội soi PQ ống mềm để thực hiện các kỹ thuật lấy 

bệnh phẩm và trị liệu qua nội soi đã giúp ích rất nhiều cho công tác chẩn đoán và 

điều trị cho chuyên khoa phổi cho cả người lớn lẫn trẻ em 

II. CHỈ ĐỊNH 

- Hút để giải tắc nghẽn ở NB bị xẹp phổi 

- Hướng dẫn đặt NKQ trong trường hợp khó 

- Lấy dị vật 

- Nhiễm trùng phổi không đáp ứng điều trị 

- Viêm phổi hít 

- Theo dõi tổn thương phổi sau phẫu thuật tìm các biến chứng 

- Bệnh lý ác tính của phổi 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH:  

Không có chống chỉ định tuyệt đối. Chỉ có các chống chỉ định tương đối như sau: 

- Giảm oxy máu nặng 

- Tăng CO2 máu 

- Co thắt phế quản nặng 

- Rối loạn nhịp tim nặng 

- Rối loạn đông máu không điều chỉnh được 

- Mới bị nhồi máu cơ tim, đau thắt ngực không ổn định  

- Người bệnh không hợp tác 



 

 

IV. CHUẨN BỊ 

 Người thực hiện: 

- Một bác sĩ chuyên khoa hô hấp đã được đào tạo về soi phế quản 

- Một bác sĩ chuyên khoa hồi sức để theo dõi và xử lý các tai biến 

- Một điều dưỡng đã được đào tạo về soi phế quản 

 Phương tiện: 

- Nguồn sáng: bóng halogen hoặc xenon, bộ vi xử trí hình ảnh 

- Camera, màn hình video, đầu ghi video hoặc in ảnh polaroid. 

- Ống soi phế quản sợi mềm có các đường kính khác nhau, từ 3mm cho trẻ em đến 

6mm cho người lớn. 

- Các Catheter, kẹp lấy dị vật, bàn chải để lấy bệnh phẩm tìm vi khuẩn và tế bào, 

kìm sinh thiết, các kim chọc hút. 

- Máy hút, máy theo dõi, hệ thống oxy, dụng cụ đặt nội khí quản, mở khí quản, các 

dụng cụ và thuốc cấp cứu khác. 

- Dụng cụ rửa ống soi chuyên dụng, tủ đựng ống soi chuyên dụng. 

- Thuốc: Dung dịch Lidocain 1-2%, Adrenalin, chổi chải phế quản, kìm sinh thiết, 

kim chọc hút xuyên thành phế quản, bơm tiêm các cỡ: 5ml, 10ml, 20ml, 50 ml, 

dung dịch natriclorua 0,9%, gạc vô trùng, săng vô trùng, gel bôi trơn. 

- Găng tay, kính, khẩu trang, áo mổ. 

- Lọ và dung dịch đựng bệnh phẩm, lam kính. 

- Dung dịch rửa và khử khuẩn ống soi. 

 Người bệnh 

- Giải thích cho NB và người nhà hiểu mục đích của thủ thuật và các tai biến 

- Cho NB nhịn ăn 4 giờ trước PT 

- Cho gia đình và NB k{ cam kết đồng ý nội soi 

- Để chế độ thông khí nhân tạo IPPV, oxy 100%. Dùng thuốc an thần, giãn cơ nếu 

cần. 

- Gây tê khí phế quản với lidocain 2% bơm qua ống nội khí quản hoặc canun mở khí 

quản. 

- Lắp đoạn ống mềm hình chữ L, nối giữa ống máy thở và ống nội khí quản hoặc 

canun mở khí quản có lỗ để đưa ống soi qua đảm bảo thông khí nhân tạo trong 

quá trình soi. 

- Dùng ống soi PQ mềm có đường kính ngoài  2/3 đường kính trong của ống. 

 Hồ sơ bệnh án 

- Có giấy ký cam kết đồng ý nội soi của gia đình và NB 

- Đủ các xét nghiệm trước soi: phim chụp phổi thẳng, nghiêng, tốt nhất là có phim 

chụp cắt lớp vi tính ngực, điện tim, thăm dò dung tích phổi, các xét nghiệm: AFB 



 

 

đờm, công thức máu, đông máu, xét nghiệm chức năng gan, thận, đường máu, 

HIV, HBsAg 

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 

Vô cảm: 

- Gây tê khí phế quản với lidocain 2% bơm qua ống nội khí quản hoặc canun mở khí 

quản 

- Bác sĩ chuyên khoa hồi sức dùng thuốc an thần, giãn cơ nếu cần 

Kỹ thuật  

- Tư thế người bệnh: nằm ngửa. Thở máy với FiO2 100%. 

- Bác sĩ chuyên khoa hồi sức điều chỉnh máy thở hoặc cho nhân viên bóp bóng giúp 

thở, Để chế độ thông khí nhân tạo IPPV, oxy 100%. Dùng thuốc an thần, giãn cơ 

nếu cần  

- Gây tê bằng Lidocain 2% qua ống nội khí quản hoặc khai khí đạo 

- Gắn bộ thu dịch hút vô trùng vào ống nội soi PQ và dây hút  

- Đưa ống nội soi qua ống nội khí quản hoặc qua khai khí đạo 

- Nguyên tắc khi soi PQ: soi bên lành trước để không làm lây nhiễm bệnh sang bên 

phổi lành. Nếu người bệnh nặng, hoặc hợp tác kém tiên lượng không soi được 

đầy đủ cả 2 bên thì soi bên bệnh trước. Nếu không rõ bên tổn thương, hoặc tổn 

thương lan tỏa cả 2 bên thì nên soi bên phải trước. 

- Khi soi cần quan sát kỹ lưỡng các tổn thương trên đường đi, lần lượt soi từ các lỗ 

PQ từ trên xuống dưới để tránh bỏ sót tổn thương. Sau khi quan sát toàn bộ các 

các lỗ PQ 2 bên, đánh giá toàn diện các tổn thương mới bắt đầu tiến hành các kỹ 

thuật lấy bệnh phẩm (hút đàm hoặc bơm rửa PQ bằng natrichlorua 0,9% sau đó 

hút dịch rửa) 

- Tháo bộ thu dịch vô trùng gửi xét nghiệm 

- Rút ống nội soi PQ 

- Trong quá trình soi, Bác sĩ chuyên khoa hồi sức, cần theo dõi chặt các thông số: 

SpO2, mạch, huyết áp. Tạm dừng soi khi SpO2 < 92%. Tiến hành thông khí cho 

đến khi SpO2 ≥ 98% thì bắt đầu soi lại  

- Ghi tường trình PT soi PQ và các xét nghiệm 

VI. THEO DÕI:  

Theo dõi bệnh nhân sát sau PT 

- Cần theo dõi chặt các thông số: SpO2, mạch, huyết áp 

- Sau khi soi xong theo dõi đưa dần các chỉ số máy thở về thông số trước soi 

- Cho bệnh nhân ăn lại sau 2 giờ 



 

 

VII. TAI BIẾN VÀ XỬ TRÍ 

 Thiếu oxy máu 

- Khi soi PQ ống mềm, phân áp oxy ở máu động mạch (PaO2) có thể giảm đi 10 

mmHg, SaO2 giảm đi từ 2%-5% hoặc nhiều hơn. Nếu có tình trạng suy hô hấp cấp 

phải ngừng ngay cuộc soi, tăng lưu lượng oxy, dùng các thuốc giãn PQ qua đường 

khí dung hoặc tiêm truyền nếu cần. 

 Chảy máu 

- Biến chứng chảy máu thường xảy ra. Khi có chảy máu thì bơm dung dịch 

adrenalin 0,01% có tác dụng làm giảm chảy máu ở chỗ chải phế quản, tiêm bắp 

morphin, dùng đầu ống soi để bịt lỗ PQ có chảy máu, nếu không kết quả phải rút 

ống soi đặt nội khí quản, liên hệ nút mạch cấp cứu. 

 Nhiễm khuẩn 

- Nếu sau soi người bệnh có sốt, ho khạc đờm màu đục thì nên cấy đờm tìm vi 

khuẩn gây bệnh. 

 Co thắt phế quản 

- Biến chứng này thường xảy ra do gây tê không đầy đủ, do đó gây kích thích, co 

thắt phế quản trong khi soi. Cần hết sức lưu { dự phòng biến chứng này ở những 

người cơ địa tăng tính phản ứng phế quản như hen phế quản, bệnh phổi tắc 

nghẽn mạn tính. 

 Tràn khí màng phổi 

- Gặp vào khoảng 5-5,5% khi sinh thiết xuyên thành phế quản, chải phế quản hoặc 

ở những người bệnh có giãn phế nang nặng. Nếu tràn khí ít có thể chỉ cần thở 

oxy, chụp phim theo dõi, nếu tràn khí nhiều phải mở màng phổi dẫn lưu khí.  

6. Các biến chứng và tai biến khác 

- Dị ứng với thuốc tê Lidocain: làm test lẩy bì với lidocain trước khi soi. Khi xuất 

hiện biểu hiện dị ứng, tiến hành tiêm bắp dimedrol 10mg x 1 ống và tiêm tĩnh 

mạch methylprednisolon 40mg x 1 ống. 

- Gẫy bàn chải hoặc kìm sinh thiết trong lòng phế quản: dùng kìm sinh thiết khác để 

gắp đầu gẫy ra ngoài. 

VIII. TÀI LIỆU THAM KHẢO 
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QUY TRÌNH KỸ THUẬT THAY ỐNG NỘI KH  QUẢN 

I. ĐẠI CƯƠNG 

- Đảm bảo thông khí qua nội khí quản cho người bệnh là vấn đề cơ bản trong hồi 

sức cấp cứu. Tuy nhiên trong một số tình huống, ống nội khí quản không thể đáp 

ứng được yêu cầu về chất lượng hoặc quá bé, quá to so với khí quản Người bệnh, 

ống NKQ bị tắc đàm mà hút đàm không thể hết, ống NKQ đã đặt nhiều ngày, ống 

NKQ bị vỡ baloon bóng chèn... Tiếp tục sử dụng ống NKQ này có thể làm ảnh 

hưởng đến chất lượng điều trị, thậm chí đe dọa tử vong cho người bệnh. Khi đó 

chỉ định thay NKQ thường được đặt ra, tiến hành thay nội khí quản càng sớm 

càng tốt. 

II. CHỈ ĐỊNH 

- Khi người bệnh vẫn còn chỉ định duy trì nội khí quản kèm một trong các dấu hiệu 

sau:  

- Ống nội khí quản bị rách bóng chèn (cuff) 

- Ống nội khí quản quá bé, quá to so với khí quản người bệnh 

- Ống nội khí quản bị tắc hoàn toàn không thể cải thiện bằng hút đờm 

- Chấn thương cột sống cổ: Có thể phải đặt đường mũi 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

- Lâm sàng không còn chỉ định nội khí quản 

- Chấn thương vùng hàm mặt, khoang miệng không thể tiếp cận được đường thở  

IV. CHUẨN BỊ 

 Người thực hiện:  

- Bác sĩ và Điều dưỡng khoa HSCCTC&CĐ 

- Trường hợp tiên lượng đặt NKQ khó có thể mời bác sĩ gây mê hỗ trợ 

 Phương tiện:  

- Oxy 

- Bóng Ambu mask có túi 

- Ống hút, máy hút  

- Đèn đặt nội khí quản hai cỡ đèn khác nhau dài và trung bình 

- Ống nội khí quản 3 cỡ khác nhau: 1 ống cỡ hiện tại, 1 ống có đường kính nhỏ hơn 

và 1 ống có đường kính lớn hơn 0,5 cm 



 

 

 

- Guide có thể uốn 

- Syringe 10 ml bơm cuff 

- Kìm Magil 

- Gel vô trùng hoặc gel xylocain 2% 

- Dụng cụ cố định nội khí quản: băng dính, dây 

- Monitor theo dõi nhịp thở, nhịp tim, huyết áp 

 Người bệnh 

- Được giải thích về thủ thuật thay nội khí quản 

- Nhịn ăn trước 6 giờ nếu có chuẩn bị 

- Nằm ngửa 

- Được hút sạch đờm dãi ở đường thở và miệng họng 

 Hồ sơ bệnh án 

- Ghi rõ chỉ định thay ống NKQ trong tờ điều trị 

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 

Vô cảm: Tùy tình huống lâm sàng có thể dùng an thần, giảm đau hoặc thuốc dãn cơ 

Kỹ thuật 

- Xác nhận lần cuối cùng tất cả dụng cụ đã sẵn sàng 

- Bóp bóng qua NKQ cũ với ôxy   10 lít/phút, đạt SpO2 100% 

- Hút miệng họng 

- Thay ống hút riêng, để hút đờm dãi và chất tiết qua nội khí quản 

- Tháo cuff nội khí quản cũ nếu cuff còn căng  

- Rút nội khí quản cũ: giữ nguyên xông hút trong lòng nội khí quản và cùng kéo cả 

ống nội khí quản, dừng lại ở hầu họng để hút dịch còn đọng trên khoang miệng 

trong một vài lần hút. 

- Làm nghiệm pháp Sellick, hoặc nghiệp pháp BURP (Backward, Upward, Rightward 

Pressure: ấn sụn nhẫn về phía sau, lên trên và sang bên phải). 



 

 

 

- Đặt nội khí quản mới 

 

- Bơm cuff 

- Cố định nội khí quản vị trí đầu dưới nội khí quản cách carina phù hợp là 4 cm (với 

nam vị trí khoảng 22 cm cung răng trước, với nữ khoảng 21 cm cung răng trước). 

- Kiểm tra vị trí nội khí quản 

o Sau khi đặt ống Người bệnh không còn khò khè nữa 

o Ống nội khí quản bị mờ đi vì hơi thở của Người bệnh 

o Nghe vị trí dạ dày không thấy tiếng lọc xọc 

o Nghe 2 bên phổi thông khí đều 

- Chụp X.quang phổi thẳng sau cố định nội khí quản: vị trí đầu dưới của nội khí 

quản cách carina 4 cm  

VI. THEO DÕI 

- Ghi nhận vị trí cố định để kịp thời chỉnh lại khi vị trí bị sai lêch 

- Theo dõi hoạt động của ống, hút đàm kịp thời để giữ ống luôn được thông tốt 

VII. TAI BIẾN VÀ XỬ TRÍ 

- Không thấy dây thanh: Cần ngửa cổ tối đa và hút sạch đờm dãi 



 

 

- Đặt nội khí quản vào dạ dày: Cần kiểm tra kỹ để đặt lại nội khí quản, bỏ sót biến 

chứng này Người bệnh có thể tử vong. 

- Đặt nội khí quản quá sâu: Thường bên phải vì giải phẫu của khí quản bên phải, 

cần rút bớt ra 1 - 2 cm qua kiểm tra lâm sàng, sau đó kiểm tra bằng X.quang 

thẳng. 

- Viêm phổi do hít phải: Cần hút sạch dạ dày và đờm dãi, làm nghiệm pháp Sellick, 

Burp để hạn chế hít phải 

- Gãy răng: Với các người bệnh răng vẩu, răng đái tháo đường rất dễ gãy… khi đặt 

nội khí quản tránh tì đèn vào hàm dưới. Nếu phát hiện gãy răng cần lấy răng ra 

ngoài tránh đẩy vào đường thở. 

- Tràn khí màng phổi: Có thể gặp đặc biệt ở các người bệnh COPD, cần bóp bóng 

vừa phải để tránh biến chứng này. 

- Tụt huyết áp: Dùng thuốc an thần, tăng áp lực dương trong đường thở khi đặt nội 

khí quản có thể gây tụt huyết áp, cần truyền dịch bổ sung. 

VIII. TÀI LIỆU THAM KHẢO 
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QUY TRÌNH KỸ THUẬT THỞ MÁY 

I. ĐẠI CƯƠNG 

Thông khí nhân tạo cho BN là một giai đoạn quyết định trong tiến trình điều trị BN tại 

các khoa Hồi sức tích cực, giúp cho BN có cơ hội để điều trị tiếp theo các bất thường 

sinh lý bệnh của bệnh lý nền của BN. 

Thở máy là phương pháp thông khí cơ học cung cấp sự hỗ trợ nhân tạo nhằm mục 

đích 

- Duy trì sự trao đổi khí, đưa về mức ổn định của NB. 

- Ngăn ngừa sự bất thông hợp giữa thông khí và tưới máu. 

- Giảm công thở để tránh sự mệt mỏi cơ hô hấp, sửa chữa tình trạng toan hô hấp. 

- Tránh nguy cơ chấn thương khí áp (tránh tác dụng của Auto-PEEP). 

- Cải thiện cung lượng tim. 

- Trợ hô hấp trong và sau phẫu thuật. 

Cài đặt các thông số máy thở tùy thuộc mục tiêu của thở máy, cơ học của hệ hô hấp 

(sức cản đường thở, sức đàn của phổi và lồng ngực) và nhu cầu thông khí phút. Có 

thể phân NB thở máy thành 5 nhóm 

- Nhóm NB có cơ học phổi và trao đổi khí bình thường. 

- Nhóm NB có tắc nghẽn đường thở nặng. 

- Nhóm NB suy hô hấp cấp trên nền mạn. 

- Nhóm NB suy hô hấp cấp giảm oxy. 

- Nhóm NB có bệnh phổi hoặc lồng ngực hạn chế. 

Các mode thở thường dùng tại khoa HSCCTC&CĐ 

Thông khí hỗ trợ /kiểm soát (A/C mode: Assist/Control mode): Ta cài đặt tần số tối 

thiểu, NB có thể trigger máy với tần số cao hơn nhưng mỗi nhịp thở máy sẽ cung cấp 

thể tích khí lưu thông (đối với A/C thông khí thể tích) hoặc áp lực (đối với A/C thông 

khí áp lực) đã cài đặt. 

- A/C thông khí thể tích: Cài tần số và Vt hằng định. 

- A/C thông khí áp lực: cài tần số và áp lực - Vt thay đổi theo từng nhịp thở tùy 

thuộc: NB hít vào có sâu hay không, sức cản của đường thở, sức đàn hồi của phổi. 

o Thuận lợi: An toàn, đảm bảo thông khí tốt cho NB. 

o Bất lợi: Nếu NB thở nhanh gây kiềm hô hấp, thở kéo dài gây teo cơ hô 

hấp. 

Thông khí bắt buộc ngắt quãng đồng bộ (SIMV: Synchronized Intermittent Mandatory 

Ventilation): Máy thở sẽ trợ giúp một số nhịp (cài đặt), nếu NB trigger được máy vào 

đúng thời gian hoạt động của máy thì sẽ có những nhịp máy trợ giúp đồng bộ, nếu 



 

 

NB không trigger được máy hoặc trigger máy không đúng lúc máy có thể hoạt động 

thì sẽ có những nhịp thở bắt buộc . Xen kẽ những nhịp trợ giúp, đồng bộ và bắt buộc 

là những nhịp thở tự nhiên và thể tích khí lưu thông ở các nhịp thở này sẽ thay đổi 

tùy theo sự gắng sức của NB. 

- Bao gồm SIMV thông khí thể tích và SIMV thông khí áp lực. 

- Phương thức này chỉ định trong trường hợp NB có thở tự nhiên nhưng cơ hô hấp 

không có đủ khả năng thực hiện toàn bộ công thở, NB thở dài ngày cần phải tập 

thở cho cơ hô hấp hoạt động, NB chuẩn bị đi vào cai máy thở. 

- Thuận lợi: ít có tình trạng kiềm hô hấp và ít teo cơ hô hấp hơn so với mode A/C. 

- Bất lợi: làm tăng công thở vì thế cần kết hợp với PSV để giảm công thở. 

Thông khí hỗ trợ áp lực (PSV: Pressure Support Ventilation): Tất cả các nhịp thở đều 

do NB trigger máy, mỗi nhịp thở máy sẽ duy trì áp lực hít vào ở mức ta cài đặt trong 

suốt thì hít vào. Thì hít vào sẽ kết thúc khi tốc độ dòng còn 25% (máy Bird), 5% (máy 

Servo). Sau đó là thì thở ra thụ động. Mức áp lực trợ giúp được cài đặt ban đầu từ 

15-20cm H2O. Thể tích khí thường lưu sẽ thay đổi ở từng nhịp thở tuz thuộc vào gắng 

sức hít vào của NB, mức hỗ trợ áp lực, sức cản đường thở, sức đàn của phổi. 

- Phương thức này chỉ định trong trường hợp cai máy, thở máy dài ngày trên NB có 

thở tự nhiên tốt. 

- Thuận lợi: PSV làm giảm công thở vì giúp thắng lại sức cản dây thở và đường thở 

nhân tạo, làm gia tăng đồng bộ giữa máy thở và NB tạo cảm giác dễ chịu cho NB. 

- Bất lợi:  

o Tất cả nhịp thở do NB khởi phát nên ta phải cài đặt báo động ngưng 

thở (Apnea Inteval từ 15 đến 20 giây), một số máy sẽ có chế độ tự động 

chuyển sang mode thở A/C khi NB ngưng thở gọi là Apnea (Back up) 

ventilation. 

o Thể tích khí thường lưu giảm khi NB bị mỏi mệt cơ hô hấp, khi sức cản 

đường thở gia tăng hoặc sức đàn phổi giảm. 

Áp lực dương liên tục đường thở (CPAP: Continuous Positive Airway Pressure): NB thở 

tự nhiên hoàn toàn nhưng bị áp đặt một áp lực dương liên tục suốt chu kì hô hấp 

nhằm tăng thể tích khí trao đổi của phổi. Cần đảm bảo NB có thở tự nhiên tốt và cơ 

hô hấp đủ sức thực hiện toàn bộ công thở. 

- Chỉ định trong các trường hợp thông khí đủ nhưng phải duy trì đường thở nhân 

tạo vì đường thở NB bị phù nề, tắc nghẽn, xẹp phế nang hoặc phế nang chứa đầy 

chất tiết. 

- Thuận lợi: Ngăn ngừa xẹp phổi, duy trì và tăng cường sức mạnh của cơ hô hấp vì 

NB thực hiện toàn bộ công thở. 

- Bất lợi: Giảm cung lượng tim, tăng áp lực nội sọ, chấn thương áp lực. 



 

 

Một số Chữ viết tắt: 

- HSCCTC&CĐ: Hồi sức cấp cứu tích cực và chống độc 

- HSBA : Hồ sơ bệnh án. 

- NKQ : Nội khí quản. 

- PQ  : Phế quản. 

- SHH : Suy hô hấp. 

- HPQ : Hen phế quản. 

- KMĐM : Khí máu động mạch. 

- COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease): Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính 

- OAP (Oedema Acute Pulmonary): Phù phổi cấp. 

- PEEP (Positive End Expiratory Pressure): Áp lực dương cuối kz thở ra 

- Vt (Tidal Volume): Thể tích khí lưu thông. 

- ARDS (Acute Respiratory Distress Syndrome): Hội chứng nguy ngập hô hấp cấp. 

- PIP (Peak Inspiratory Pressure): Áp lực đỉnh. 

- SIMV (Synchronous Intermittent Mandatory Ventilation): Thông khí bắt buộc ngắt 

quãng đồng thì. 

- PSV (Pressure Support Ventilation): Thông khí nhân tạo hỗ trợ áp lực 

II. CHỈ DỊNH 

Những thông số giúp gợi ý chỉ định thở máy: 

- Ngưng thở. 

- Nhịp thở > 35 l/ph. 

- Dung tích sống <15 ml/kg (BT: 65-75 ml/kg). 

- Thở vào gắng sức tối đa < -25 cm H2O (BT: -50 -> -100 cm H2O). 

- PaO2<60mmHg với FiO2> 60%. 

- PaCO2 > 55mmHg với pH < 7,2. 

- PaCO2 > 50 mmHg với pH < 7,35. 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

Không có chống chỉ định tuyệt đối. Chống chỉ định tương đối: 

- Tràn khí màng phổi, Tràn dịch màng phổi lượng nhiều chưa được dẫn lưu kín 

khoang màng phổi  

- Chèn ép tim cấp (tràn dịch màng tim) chưa được xử trí 

- Lỗi kỹ thuật của máy thở chưa được kiểm tra, sửa chữa, điều chỉnh… 



 

 

IV. CHUẨN BỊ 

 Người thực hiện: 

Bác sĩ và điều dưỡng 

  



 

 

 Phương tiện:  

- Máy thở, hệ thống dây dẫn đã được tiệt trùng, nguồn điện, nguồn oxy cao áp. 

- Phổi giả, baloon bóp bóng, monitoring theo dõi các dấu hiệu sinh tồn. 

- Hệ thống máy hút và các dây hút đàm. 

- Thuốc an thần, giảm đau, dãn cơ,… 

- Các phương tiện, thuốc men của phòng HSCC… 

 Người bệnh 

-  Được đặt NKQ, bóp bóng giúp thở. 

 Hồ sơ bệnh án 

-  Ghi chỉ định thở máy, mode thở, các thông số cài đặt trong tờ điều trị. 

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 

 thực hiện kĩ thuật 

Vô cảm: Dùng an thần, có thể kết hợp nhóm á phiện hoặc dãn cơ nếu cần. 

Kỹ thuật 

Chuẩn bị máy thở 

- Chuyển máy thở đến giường bệnh, cắm điện và gắn oxy nguồn. 

- Mở máy (máy thở đã được kiểm tra trước để sẵn sàng hoạt động khi cần) 

- Kiểm tra các dây nối của máy thở và đầu dây nối với NB được gắn với phổi giả. 

Cài đặt mode thở và các thông số: 

- Sau khi đặt NKQ, mode thở đầu tiên được chọn là A/C thông khí thể tích (vì ta đã 

cho thuốc an thần, dãn cơ khi đặt NKQ và để điều trị tình trạng chống máy) 

- Chuyển sang mode A/C thông khí áp lực khi áp lực đường thở cao do các bệnh lí 

làm sức đàn hồi phổi giảm (OAP, ARDS, Viêm phổi). 

- NB có nhịp thở tự nhiên tốt: Cài mode SIMV, PSV,… 

- Thể tích khí lưu thông (Tidal volume): (Đối với thông khí thể tích) 6-8ml/kg. 

- Áp lực (Đối với thông khí kiểm soát áp lực): 

o Mức ban đầu sẽ được cài đặt bằng áp lực bình nguyên (plateau 

pressure) ở A/C mode, thông khí thể tích với thể tích khí thường lưu 

(Vt) ta mong muốn. 

- Tần số thở (f) 

o Cài đặt ban đầu: 12-16l/p 

o Trường hợp co thắt phế quản (HPQ, đợt cấp COPD): cài tần số thở thấp 

8-12l/p (vì mục tiêu là giảm Auto-PEEP chấp nhận PCO2 tăng để tránh 

nguy cơ vỡ phế nang và tụt HA). 



 

 

o Cài đặt tần số thở cao đối với NB SHH giảm oxy máu do viêm phổi hay 

phù phổi. 

- Tỉ lệ thời gian hít vào/thở ra (I/E): 1/1,5 hoặc 1/2 hoặc 1/3. 

- Sensitivity hoặc trigger: 

Cơ chế trigger: Cơ chế máy thở sử dụng để chấm dứt thời kì thở ra và bắt đầu thời kì 

hít vào. 

o Máy thở có thể tự trigger gọi là trigger theo thời gian. Đối với mode 

A/C hoặc SIMV, nếu thời gian qui định tần số cài đặt mà NB không thể 

trigger máy thở thì máy sẽ tự động khởi phát nhịp mới. 

o Với trigger áp lực, cài -1 hoặc -2cm H20. 

o Với trigger dòng, cài 3 đến 5 lít/phút. 

- Nồng độ oxy (FiO2): 

o Khởi đầu cài đặt FiO2 100%, sau đó điều chỉnh dựa vào KMĐM và SpO2. 

Trường hợp trao đổi khí bình thường có thể cài FiO2 40-50%. Nếu NB có 

tụt HA thì giữ FiO2 100% cho đến khi nâng được HA. 

- PEEP: Áp lực dương cuối kì thở ra 

o Cài PEEP khi có giảm oxy máu do tổn thương phổi lan tỏa cả 2 bên 

(OAP, ARDS, Viêm phổi) mà FiO2 đã cài 60% hoặc hơn, khởi đầu 5cm 

H2O, sau đó tăng dần 2-3cm H2O, tối đa 24cm H2O để giảm FiO2 còn tối 

đa 60% và nâng SpO2 tối thiểu 90% mà không làm tụt HA hoặc tăng áp 

lực đường thở quá mức. Cách khác là cài ngay PEEP cao sau đó giảm 

dần PEEP theo SpO2 và FiO2. Cần nhớ theo dõi sát áp lực đường thở và 

HA. 

o Cài PEEP để làm giảm công thở trong trường hợp có PEEP nội sinh 

(thường gặp trong COPD, HPQ), cài PEEP khoảng 75% PEEP nội sinh. 

o Cài PEEP thấp 5-7cm H2O để ngăn ngừa xẹp phổi. 

- Cài đặt báo động 

o Báo động áp lực thấp (Low Pressure Alarm): 10cm H2O dưới áp lực đỉnh 

đường thở (PIP). 

o Báo động áp lực cao (Hight pressure alarm): 10cm H2O trên PIP (Peak 

Inspiratory Pressure), tối đa 50cm H2O trừ những trường hợp co thắt 

phế quản nặng có thể cài đến 75cm H2O. 

o Báo động giới hạn áp lực cao (Hight Pressure Limit); tương tự báo động 

áp lực cao nhưng khác là máy thở sẽ không cho áp lực đường thở lên 

quá mức này bằng cách chấm dứt ngay thì hít vào hoặc giảm tốc độ 

dòng xuống để tránh được chấn thương khí áp (barotrauma) nhưng Vt 

sẽ thấp hơn mức ta cài đặt. 



 

 

o Báo động thông khí phút thấp (low min. Vol. alarm): 90% thông khí 

phút cài đặt (thông khí phút cài đặt Ve=Vt x tần số thở). 

o Báo động thể tích khí thường lưu thở ra thấp (low Vte alarm): 80% Vt 

(thể tích khí thường lưu cài đặt) hoặc Vt mong muốn đối với thông khí 

áp lực.  

  



 

 

Kiểm tra hoạt động của máy thở trên phổi giả. 

- Kiểm tra sự vận hành máy trên phổi giả, phổi giả giãn nở tốt và đúng với tần số 

thở cài đặt. 

Gắn máy thở với NB. 

- Gắn MT vào NB, kiểm tra hoạt động của MT trên NB 

VI. THEO DÕI 

- Theo dõi trên NB thở máy. 

 Đối với BS: 

Theo dõi NB thở máy: 

- Theo dõi ECG, nhịp tim, HA, các rối loạn nhịp, SpO2 trên monitor. 

- Theo dõi các thông số liên quan máy thở. 

-  KMĐM trước và sau khi cài đặt máy thở 30 – 60p, kiểm tra hàng ngày. 

-  Chụp XQ phổi mỗi 4 ngày hoặc tùy bệnh cảnh cụ thể trên từng NB. 

-  Làm 1 số XN thường quy và đặc hiệu. 

Điều chỉnh các thông số trên máy thở: 

a)Vt: 

- Tăng Vt nếu KMĐM có tăng CO2, tuy nhiên khuynh hướng hiện nay không dùng 

Vt cao.Nếu NB thở nhanh quá sẽ gây ứ CO2 do thông khí chủ yếu ở khoảng chết , 

xử trí bằng cho an thần để giảm nhịp thở. 

- Giảm Vt nếu KMĐM có giảm CO2 gây kiềm hô hấp. 

- Có thể áp dụng công thức sau để điều chỉnh  

- PaCO2: Vt điều chỉnh = (PaCO2 hiện tại x Vt hiện tại) /PaCO2 mong muốn. 

- Trường hợp NB thở nhanh, PaCO2 giảm nên dùng an thần để giảm nhịp thở hơn là 

giảm Vt. Cân nhắc chuyển mode SIMV nếu KMĐM có kiềm hô hấp mà nhịp thở tự 

nhiên của NB <30 lần/phút. 

- b)Tần số thở: 

- Nếu NB có nhịp thở tự nhiên lớn hơn tần số cài đặt trên máy, cần chỉnh tần số 

thở lên gần bằng nhịp thở của NB để đảm bảo tỉ lệ I/E mong muốn. Nếu NB thở 

nhanh quá gây auto PEEP phải cho an thần và dãn cơ để giảm nhịp thở xuống 

dưới 30 lần/phút. 

- Tăng tần số thở nếu KMĐM có tăng CO2, giảm tần số thở nếu KMĐM có giảm CO2. 

- NB đang thở mode A/C, khi tăng hoặc giảm tần số thở cần xem NB có nhịp thở tự 

nhiên không để xác định tần số thở hiện tại cho đúng. Nếu NB đang thở nhanh có 

PaCO2 giảm thì cần cho an thần để giảm tần số thở của NB. 



 

 

- Có thể áp dụng công thức sau để điều chỉnh PaCO2: Tần số thở điều chỉnh = 

(PaCO2 hiện tại x tần số thở hiện tại) /PaCO2 mong muốn. 

Tỉ lệ I/E: 

- Nếu KMĐM có ứ CO2, nếu có auto PEEP cài I/E = 1/3, 1/4. 

- Sử dụng thông khí với tỉ lệ I/E đảo ngược nếu tổn thương phổi 2 bên nhưng cài 

PEEP thất bại hoặc áp lực đường thở tăng cao   40cm H2O 

FiO2: Điều chỉnh FiO2 dựa vào KMĐM hoặc SpO2. 

- Nếu PaO2 > 300 mmHg có thể giảm nhanh FiO2 xuống 40%. 

- Nếu PaO2 < 300 mmHg thì giảm từ từ FiO2 duy trì SpO2 tối thiểu 90% (tương 

đương PaO2 60 mmHg). 

- Có thể áp dụng công thức sau để điều chỉnh FiO2: FiO2 điều chỉnh = PaO2 mong 

muốn x FiO2 hiện tại /PaO2 hiện tại. 

- Để tránh biến chứng do dùng oxy liều cao FiO2 cần được giảm xuống tốt nhất là 

40 – 60%.  

 Một số tình huống: 

Áp lực đường thở cao: 

- Khi máy báo động áp lực đỉnh đường thở cao và thông khí phút không thỏa đáng, 

cần tháo máy thở khỏi NB và bóp bóng với oxy 100%. 

 Nếu bóp bóng dễ dàng: 

o Nối lại máy thở cho NB. 

o Điều chỉnh tình trạng mất đồng bộ giữa NB và máy thở bằng cách thay 

đổi các thông số máy thở hay dùng an thần. 

 Nếu bóp bóng nặng tay: 

o Sonde hút đàm luồn qua NKQ khó khăn: 

▪ Nếu NB cắn ống NKQ thì tăng liều thuốc an thần. 

▪ Nếu NKQ gập góc thì chỉnh sửa lại NKQ 

▪ Tắc ống NKQ do đàm, máu: Hút đàm, nếu không hiệu quả thì thay 

ống NKQ. 

o Sonde hút đàm luồn qua NKQ dễ dàng:  

▪ Điều trị các nguyên nhân (Co thắt PQ, tắc nghẽn khí quản, Đặt 

NKQ vào PQ gốc phải, TKMP). Nếu do co thắt PQ hoặc sức đàn 

phổi giảm, trong lúc chờ đợi hiệu quả điều trị có thể: 

▪ Giảm Vt (5-8 ml/kg) nhưng có thể gây ứ CO2, bù trừ bằng tăng tần 

số thở để đảm bảo thông khí phút. 

▪ Giảm tốc độ dòng nhưng cần chú ý I/E. 



 

 

▪ Chuyển từ thông khí thể tích sang thông khí áp lực. 

  



 

 

Áp lực đường thở thấp:  

- Do đường dẫn khí bị sút, hở, thủng, bóng NKQ mềm. 

Báo động thể tích khí thở ra / phút thấp (low minute volumme):  

- Có thể do đường ống bị hở, có hiện tượng ứ khí phế nang do thì thở ra ngắn 

không đủ thoát khí ra hết hoặc bộ phận Flow transducer của van thở ra bị hư. 

Kiềm hô hấp:  

Do tăng thông khí, KMĐM có pH tăng và PaCO2 giảm. Có các khả năng: 

- NB thở nhanh do sốt hoặc thiếu oxy: Điều chỉnh nguyên nhân, sau đó cho thuốc 

an thần để giảm bớt tần số thở. 

- Cài tần số thở hoặc Vt cao so với nhu cầu của NB: Giảm tần số thở hoặc Vt hoặc 

cả hai. Phần lớn NB có nhịp thở tự nhiên lớn hơn tần số cài đặt nên cân nhắc giảm 

Vt hoặc cho thuốc an thần hơn là giảm tần số cài đặt. 

- Đánh giá để có thể chuyển sang mode thở SIMV hoặc PSV được không. 

Toan hô hấp:  

- Do giảm thông khí, KMĐM có pH giảm và tăng CO2. Xử trí bằng tăng Vt, tần số 

thở, tốc độ dòng hoặc cả 3. 

Giảm Oxy: 

- Tăng FiO2. 

- Cài PEEP nếu có tổn thương phổi lan tỏa hai bên. 

- Sử dụng thông khí với tỉ lệ I/E đảo ngược nếu tổn thương phổi hai bên mà cài 

PEEP thất bại hoặc áp lực đường thở tăng cao. 

 Đối với ĐD  

- Theo quy trình chăm sóc và theo dõi trên NB thở máy tại khoa HSCCTC&CĐ.  

VII. TAI BIẾN VÀ XỬ TRÍ: 

 Lỗi kỹ thuật:  

- Máy ngừng hoạt động, báo động, dò rỉ khí trên đường dẫn, tuột các chỗ nối, tuột 

ống NKQ, tắc đàm…: Giám sát sự tuân thủ qui trình chăm sóc và theo dõi người 

thở máy, sửa chữa ngay khi máy báo động, huấn luyện đội ngũ chuyên nghiệp … 

 Chấn thương áp lực vỡ phế nang:  

- Điều chỉnh lại các thông số cài đặt, giảm PEEP về 0, dẫn lưu kín khoang màng 

phổi… 

 Viêm phổi do thở máy:  

- Dùng kháng sinh thích hợp theo kháng sinh đồ, tuân thủ qui trình chống nhiễm 

khuẩn, chống lây nhiễm,… 



 

 

Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính 

Áp lực dương cuối kì  
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QUY TRÌNH KỸ THUẬT LỌC MÁU LIÊN TỤC 

I. ĐẠI CƯƠNG 

- CRRT ít ảnh hưởng đến huyết động nên thường được chỉ định cho bệnh nhân bất 

ổn huyết động kèm suy thận nặng cần lọc máu. Ngoài ra CRRT còn có vai trò thải 

trừ những Cytokin nên được chỉ định mở rộng cho những nhóm bệnh không suy 

thận như nhiễm trùng nặng, viêm tuỵ nặng, suy đa cơ quan, ngưng tim… 

- CRRT là một thuật ngữ chỉ một nhóm các phương thức lọc máu như]:  

o CVVH - Continuous Veno-Venous Hemofiltration: Lọc máu liên tục qua 

đường tĩnh mạch – tĩnh mạch. 

o CVVHD- Continuous Veno-Venous Hemodialysis 

o CVVHDF- Continuous Veno-Venous Hemodiafiltration: Lọc máu kết hợp 

thẩm tách liên tục 

o SCUF - Slow Continuous Ultrafiltration: Siêu lọc máu chậm liên tục 

II. CHỈ DỊNH 

- Chỉ định CRRT được chia thành 2 nhóm: chỉ định do thận và chỉ định không do 

thận.  

- Chỉ định do thận: Bệnh nhân bất ổn huyết động bị suy thận cấp hoặc đợt cấp trên 

nền mạn hoặc suy thận mạn kèm: 

o Thiểu niệu (dưới 200ml/12giờ) hoặc vô niệu không đáp ứng với lợi tiểu. 

o Quá tải dịch không đáp ứng với lợi tiểu. 

o Hội chứng urê huyết cao như viêm màng ngoài tim, rối loạn tri giác, 

bệnh thần kinh... 

o Tăng kali máu trên 6 – 6.5 mmol/l hoặc kali tăng nhanh. 

o Nhiễm toan chuyển hoá( PH < 7.2) 

- Chỉ định không do thận: 

o Nhiễm trùng nặng và Shock nhiễm trùng 

o Viêm tuỵ cấp nặng 

o Suy đa cơ quan 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

- Dị ứng với màng lọc 

- Không nâng được huyết áp tâm thu >80mmHg bằng các biện pháp truyền dịch và 

thuốc vận mạch. 



 

 

IV. CHUẨN BỊ 

 Người thực hiện:  

- 01 Bác sĩ và 02 Điều dưỡng cho một kíp kỹ thuật làm việc trong 08 giờ, đã được 

đào tạo về kỹ thuật LMLT. 

 Phương tiện  (Đang có ở khoa HSCCTC&CĐ) 

- Máy lọc Diapact  

- Bộ lọc của Braun: 1 bộ dây và 1 quả lọc High Flux 

- Dịch lọc Duosol 5lít/bọc của Braun 

- Loại catheter: Certofix duo. 

- Bộ tiểu phẫu, thuốc tê, dung dịch sát khuẩn… 

 Người bệnh 

- Bác sĩ giải thích trước khi tiến hành thủ thuật nếu bệnh nhân tỉnh 

- Tiến hành kỹ thuật tại giường bệnh 

- Đặt catheter 02 nòng tĩnh mạch bẹn hoặc catheter tĩnh mạch cảnh trong  

- Đảm bảo hô hấp và huyết động trước lọc máu 

 Hồ sơ bệnh án 

- Ghi rõ chỉ định lọc máu liên tục trong tờ điều trị. 

- Giấy cam kết đồng ý lọc máu liên tục  

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 

 Thực hiện kĩ thuật 

Vô cảm: Gây tê tại chỗ 

Kỹ thuật 

Điều dưỡng chuẩn bị gắn bộ dây và quả lọc vào máy lọc Diapact  

Bác sĩ đặt catheter tĩnh mạch trung tâm 

Vị trí đặt catheter: 

- Tĩnh mạch đùi. 

- Tĩnh mạch cảnh trong. 

- Tĩnh mạch dưới đòn. 

Kỹ thuật: Đảm bảo kỹ thuật vô trùng và đặt theo phương pháp Seldinger. 

Cài đặt thông số 

- Mode lọc: CVVH (Continuous Veno-Venous Hemofiltration) 

- Liều CRRT (Tốc độ siêu lọc): 25-35 ml/kg/giờ. 

- Thông số cần cài đặt: 



 

 

o Blood Flow ( ml/ph): Tốc độ dòng máu 

o Replacement Rate( ml/h): Tốc độ dịch bù 

o Removal Rate ( ml/h): Tốc độ dịch thải bỏ 

Hướng dẫn cách tính 

Bước 1: Xác định Removal rate và Replacement rate 

Liều CRRT thông thường: 25-35ml/kg/h 

Tốc độ siêu lọc = Liều CRRTcần đạt (ml/kg/h) X Cân nặng (Kg) 

Tốc độ siêu lọc = Replacement Rate (ml/h) + Removel Rate (ml/h) 

Removal Rate = 100ml/h (Chọn giá trị nào là do nhu cầu cân bằng dịch) 

Replacement Rate = Tốc độ siêu lọc – Removal rate  

Bước 2: Tính Blood Flow (Tốc độ dòng máu) 

Phân suất siêu lọc FF % (Filtration Fraction) = 
               

                       
 = 20-30%  

Tốc độ dòng máu = 
                

  

 
 

               
 

Gắn đầu dây lọc máu vào catheter tĩnh mạch của bệnh nhân và  Tiến hành lọc máu 

liên tục 

Vận hành các bơm: Theo các thông số tính được 

Chống đông quả lọc trong suốt quá trình lọc máu 

Heparin 

- Liều đầu: 20-25 UI/kg 

- Liều duy trì: 5-15 UI/kg/giờ 

- Mục tiêu: TCK 40-60s 

- Theo dõi TCK: Lần đầu sau 6 giờ, sau đó mỗi 12 giờ 

Enoxaparin  

- Liều đầu: 0.15 mg/kg 

- Liều duy trì: 0.05 mg/kg/h 

Rửa quả lọc định kỳ 

- Chỉ định: Người bệnh có chống chỉ định dùng kháng đông 

- Cách làm: 

o Gắn chai Natriclorua 0.9% vào đường dây lọc trước quả lọc. 

o Xả nhanh chai dịch 250ml mỗi giờ 



 

 

Chú ý: Tăng tốc độ dịch thải (removal rate) sau lần rữa quả đầu tiên nhằm tránh bị 

quá tải dịch 

  



 

 

Kết thúc lọc máu: 

- Ngừng chống đông (nếu có) 30 phút trước khi kết thúc 

- Ngừng các bơm dịch thay thế và siêu lọc 

- Dồn máu trả lại cơ thể bằng cách kết nối với 500 ml dung dịch NaCl 9,9% 

VI. THEO DÕI 

 Lâm sàng 

- Tri giác 

- Sinh hiệu: M, HA, Nhiệt độ. 

- Áp lực tĩnh mạch trung tâm. 

- Lượng nước tiểu. 

- Dấu hiệu chảy máu: chân catheter, chướng bụng, dịch sonde mũi dạ dày và màu 

phân. 

 Cận sâm sàng: 

- Sinh hoá : Ure, creatinine, điện giải đồ, blood gaz (nếu nhiễm toan) mỗi 4- 6 giờ. 

- TCK mỗi 4-6 giờ. 

- Huyết đồ mỗi 12-24giờ 

VII. TAI BIẾN VÀ XỬ TRÍ 

- Đông quả lọc: Thay quả lọc. Tránh đông quả lọc bằng rửa quả lọc định kz, điều 

chỉnh liều kháng đông phù hợp. 

- Chảy máu: có thể do rối loạn đông máu trong bệnh cảnh nhiễm khuẩn hoặc do 

quá liều thuốc đông hoặc phối hợp, xử trí: truyền thêm các chế phẩm máu nếu có 

chỉ định, nếu do quá liều chống đông phải điều chỉnh lại liều chống đông và dùng 

protamin sulfate nếu cần. 

- Liều protamine sulfate phụ thuộc vào liều heparine đã dùng, đường dùng và thời 

gian bắt đầu dùng heparine. 

- Cứ 1mg protamine trung hòa 100 UI heparine còn lại trong cơ thể. 

- Liều khởi đầu khoảng 25-50mg tiêm tĩnh mạch chậm trong 10 phút và sau đó 

truyền nhỏ giọt để trung hòa trong 8-16 giờ, điều chỉnh liều theo TCK. 

- Hạ thân nhiệt: do dịch thay thế có nhiệt độ thấp hơn nhiệt độ của máu và máu ra 

khỏi cơ thể bị mất nhiệt. Khắc phục bằng làm ấm dịch thay thế và máu trước khi 

máu trở về cơ thể. 

- Giảm tiểu cầu nặng do heparine hoặc do suy gan nặng, suy đa tạng, sốc nhiễm 

trùng: Ngưng heparine, bù tiểu cầu, thay rửa quả lọc định kz,… 

- Hội chẩn phối hợp các chuyên khoa… 
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QUY TRÌNH KỸ THUẬT AN TOÀN BỨC XẠ 

I. ĐẠI CƯƠNG 

- Các kỹ thuật và thiết bị X Quang đã có những ứng dụng lớn lao trong nhiều lĩnh 

vực chẩn đoán và điều trị bệnh. Bên cạnh đó, việc phát ra tia X cũng gây ra các 

hiệu ứng sinh học bức xạ lên cơ thể con người, có thể gây ra tổn thương từ mức 

độ phân tử, mức tế bào hoặc mức toàn cơ thể. Vì vậy, việc thực hiện đầy đủ các 

biện pháp an toàn bức xạ tại các cơ sở X Quang là vô cùng quan trọng và cần 

thiết. 

II. BIỆN PHÁP AN TOÀN BỨC XẠ Ở CƠ SỞ X QUANG 

- Dự tính các khả năng bị chiếu xạ của nhân viên, người bệnh và nhân dân. 

- Phân rõ ranh giới 4 vùng theo suất liều môi trường như sau: 

o Vùng không kiểm soát: Suất liều khoảng 1 µSv/ h, liều hiệu lực 1 năm 

khoảng 1mSv/ năm. 

o Vùng giám sát: Suất liều < 3 µSv/ h, liều hiệu lực 1 năm khoảng 1-5 

mSv/ năm. 

o Vùng kiểm soát: Suất liều > 3 µSv/ h, liều hiệu lực 1 năm   6 mSv/ năm. 

o Vùng hạn chế vào: Suất liều > 10 µSv/ h. Làm việc 40 giờ tuần, 50 tuần/ 

năm. Liều hiệu lực 1 năm khoảng 20 mSv. 

- Trong Khoa X quang, vùng 4 là phòng máy khi phát tia, phòng thao tác X Quang 

can thiệp. 

* Biện pháp bảo vệ an toàn ở vùng 4 là: 

- Trang thiết bị bảo vệ an toàn chuyên biệt, 

- Có nội quy, quy trình làm việc từng loại thủ thuật, 

- Giám sát liều bị trưng chiếu sau mỗi lần thủ thuật, 

- Khống chế thời gian làm việc dưới nguồn phát tia X, 

- Giữ khoảng cách thích hợp giữa đầu đèn với cơ thể, 

- Có đèn ở cửa ra vào phòng máy cảnh báo khi máy đang phát tia. 

III. VỊ TRÍ CỦA MỘT CƠ SỞ X QUANG 

- Cách biệt khu Sản, Nhi, nơi đông người… 

o Gồm các phòng: Phòng chờ (hoặc nơi chờ) của người bệnh. Phòng đặt 

máy X quang. Phòng xử lý phim (phòng tối). Phòng hoặc nơi làm việc 

của các nhân viên bức xạ. 

- Phòng chờ (hoặc nơi chờ): Cách biệt với phòng máy. Liều giới hạn cho phép 1 

mSv/ năm. 



 

 

- Phòng đặt máy X quang:  

o Thuận tiện cho việc lắp đặt, vận hành thao tác máy, di chuyển an toàn 

người bệnh.  

o Diện tích phòng tuân thủ theo quy định 6561-1999. 

o Các loại máy mới có thiết kế của hãng sản xuất. Nếu diện tích phòng 

nhỏ hơn diện tích quy định thì phải được phép của cơ quan có thẩm 

quyền. 

o Phải có đèn cảnh báo trước cửa phòng khi máy phát tia. 

o Phòng đặt 2 máy: khi soi, chụp chỉ được phép có 1 máy hoạt động. 

o Suất liều ở mọi vị trí trong phòng vận hành không vượt giới hạn 5 mSv/ 

năm (không tính phông). 

o Các quy trình kỹ thuật, giá trị các thông số, các đại lượng đều chỉ thị 

bằng ngôn ngữ của sử dụng. 

- Phòng xử lý phim: Biệt lập với phòng máy. 

o Liều bức xạ thấp không ảnh hưởng đến quá trình xử lý phim. 

o Có hệ thống thông khí, ánh sáng không lọt. 

o Phim chưa sử dụng không bị chiếu quá liều 13, 14 µSv/ tuần. 

o Cửa ra vào không bị chùm tia sơ cấp chiếu trực tiếp. 

o Hộp chuyển cassette có vỏ bọc dày khoảng 2 mm chì. 

- Phòng làm việc của nhân viên:  

o Cách biệt phòng đặt thiết bị. 

o Liều giới hạn ở bất cứ vị trí nào không vượt giới hạn 1 mSv / năm. 

IV. THIẾT BỊ AN TOÀN BỨC XẠ BẢO VỆ NHÂN VIÊN 

- Liều kế cá nhân hoặc bút đo liều. 

- Áo giáp chì mềm có chiều dày phía trước 0,3-0,5 mm, phía sau 0,1- 0,2 mm, đóng 

mở phía sau. 

- Tấm chì che tuyến giáp, cẳng chân, kích chì bảo vệ mắt, và găng tay chì bảo vệ bàn 

tay, dễ cử động dùng cho nhân viên làm X quang can thiệp. 

- Các thiết bị này phải định kz kiểm tra, đánh số để cố định ở từng phòng. 

- Kính chì nơi quan sát giữa phòng vận hành với thiết bị phải dày > 2,5 cm chì. 

V. NHỮNG BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM AN TOÀN BỨC XẠ NHÂN VIÊN 

- Nhân viên bức xạ phải mang liều kế cá nhân khi làm việc. 

- Được khám sức khỏe định kz, giám sát liều chiếu 2 tháng/ 1 lần và sau lần làm X 

quang can thiệp. 

- Trước khi vận hành phải được huấn luyện tốt về kiến thức Chẩn đoán Hình ảnh, 

an toàn bức xạ, và kỹ năng vận hành. 



 

 

- Các quy trình kỹ thuật, các thông số trên thiết bị phải bằng ngôn ngữ phổ thông, 

dễ đọc dễ hiểu. 

- Hàng năm phải tổ chức cập nhật kiến thức chuyên môn, kiến thức an toàn bức xạ. 

- Không để chụp tia sơ cấp chiếu rọi vào cơ thể. 

- Nhân viên có thai, viêm dạ dày phải được sắp xếp công việc không tiếp xúc với 

bức xạ. 

- Sau khi chuẩn bị NB xong, ra khỏi phòng và đóng cửa mới vận hành. 

- Nhân viên bức xạ trên 18 tuổi không mắc các bệnh Bộ Y tế quy định. 

- Giới hạn liều hiệu lực toàn thân: 20 mSv/ năm, thủy tinh thể 150 mSv/ năm, da và 

viễn đoạn 500 mSv/ năm. 

VI. BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM AN TOÀN BỨC XẠ NB 

- Các chỉ định XN, điều trị phải được bàn bạc thống nhất giữa BS lâm sàng và BS X 

Quang. 

- Không chiếu chụp nhiều NB cùng một lúc. 

- Đánh giá hiệu quả kinh tế, cấp thiết của lâm sàng so với các phương pháp XN 

không bức xạ. 

- Hồ sơ NB phải lưu làm tài liệu cho các cơ sở liên quan tham khảo, để tránh chiếu 

chụp nhiều lần. 

- NB còn ở tuổi sinh sản khi chiếu, chụp phải che chắn vùng sinh dục, tuyến giáp. 

- Không để chùm tia sơ cấp chiếu thẳng vào vùng sinh dục, tuyến giáp (nếu không 

liên quan đến XN). 

- Hạn chế tối đa các tia xạ chiếu vào các cơ quan không liên quan XN. 

- Người giúp đỡ NB không tự chủ, hay trẻ em phải được hướng dẫn phối hợp với 

nhân viên và được trang bị thiết bị bảo vệ. 

- Hạn chế tối đa thời gian giữ NB trong phòng chụp, sau chụp chuyển NB về phòng 

ngay. 

- Quần áo NB không được gây ảnh hưởng đến XN. 

- Phụ nữ có thai <3 tuần tuổi không được chỉ định chụp X quang. 

- Có thai >4 tuần phải hội chẩn BS lâm sàng và BS trưởng khoa X quang. 

VII. LƯU Ý KHI VẬN HÀNH X QUANG DI ĐỘNG VÀ X QUANG CAN THIỆP 

X Quang di động: 

- Dịch chuyển giường NB xung quanh cách xa đầu đèn 3 m. 

- Điều dưỡng và nhân viên chụp phải được trang bị bảo hộ. 

X Quang can thiệp: 

- Phải trang bị thiết bị bảo vệ an toàn bức xạ chuyên biệt. 



 

 

- Không phát tia liên tục trong quá trình thao tác. 

- Sau mỗi lần thao tác bản thân phải biết suất liều bị chiếu. 

- Giữ khoảng cách tối ưu giữa đầu đèn với nhân viên thao tác và người bệnh. 

VIII. NHỮNG KÝ HIỆU THƯỜNG CÓ Ở KHU VỰC NHẬN BỆNH 

- Nội quy và các hướng dẫn cho NB trước khi làm xét nghiệm. 

- NB có thai hay nghi ngờ có thai vui lòng thông báo cho nhân viên y tế biết trước 

khi làm thủ tục chụp X quang. 

IX. BIỂU MẪU – HỒ SƠ 

Biểu mẫu: Theo biểu mẫu chung về hồ sơ lưu an toàn bức xạ đối với nhân viên 

làm việc tại khu vực có bức xạ (Viện Y học Hạt nhân Đà Lạt). 

Hồ sơ cần lưu: Tổ an toàn bức xạ của bệnh viện có trách nhiệm lưu (nhân viên 

làm việc trực tiếp trong môi trường có bức xạ # Vùng 4: phòng máy): 

- Hồ sơ kiểm tra liều kế cá nhân: được thực hiện 03 tháng / lần. 

- Hồ sơ kiểm tra sức khỏe: được thực hiện 06 tháng / lần. 

- Trường hợp nhân viên tiếp xúc quá mức liều cho phép: 

o Đối với nhân viên nhiễm bức xạ: Biện pháp làm giảm độ nhiễm bức xạ, 

thời gian từ lúc bắt đầu biện pháp cho đến khi cơ thể nhân viên bức xạ 

có liều xuất cho phép. Tìm nguyên nhân nhiễm bức xạ quá liều (thời 

gian làm việc, có tuân thủ quy định an toàn bức xạ khi thao tác,...). 

o Đối với môi trường làm việc: Tìm ra nguyên nhân nếu có và biện pháp 

xử lý. 

X. TÀI LIỆU THAM KHẢO 

- Tài liệu tập huấn ATBX (2013), Cục công tác phía Nam Bộ khoa học và công nghệ. 

- TS Nguyễn Văn Kính (2011), An toàn bức xạ trong X Quang. 

  



 

 

QUY TRÌNH CHỤP X QUANG THỰC QUẢN DẠ DÀY CẢN QUANG 

I. ĐẠI CƯƠNG 

- Hiện nay nhờ ưu điểm của nội soi ống mềm phối hợp sinh thiết trong chẩn đoán 

các bệnh lý dạ dày tá tràng có độ tin cậy khá cao, cùng với sự phát triển của các kỹ 

thuật hình ảnh Siêu âm, Cắt lớp vi tính, Cộng hưởng từ; nên vai trò của chụp X 

quang dạ dày tá tràng chỉ hạn chế trong một số trường hợp như đánh giá độ lan 

rộng của tổn thương ở dạ dày tá tràng, những trường hợp không nội soi được, 

hoặc những trường hợp người bệnh không hợp tác nội soi. Kỹ thuật này được 

thực hiện trên máy X Quang tăng sáng truyền hình có bộ ép dùng cho chụp dạ 

dày, ruột. 

II. CHUẨN BỊ  

 Người thực hiện  

- Bác sỹ chuyên khoa CĐHA 

- Kỹ thuật viên hình ảnh  

 Phương tiện  

- Máy chụp X quang tăng sáng truyền hình  

- Phim, cát-xét, hệ thống lưu trữ  

 Vật tư tiêu hao  

- Thuốc cản quang (tương phản) đường uống (Barium: Barisoup hoặc Micropaque, 

Gastrographine). 

- Thuốc cản quang tan trong nước: sử dụng trong các trường hợp nghi ngờ có dò 

thực quản-trung thất hay phổi, dò tiêu hóa-ổ bụng hoặc các tạng, thủng tạng 

rỗng, tắc ruột, hậu phẫu dưới 15 ngày.…  

- Các thuốc giảm nhu động, giảm trương lực.  

- Thuốc tăng nhu động.  

 Người bệnh  

- Thăm khám nên được tiến hành vào buổi sáng, người bệnh cần nhịn đói không 

uống nước, không hút thuốc lá. Người bệnh không uống các loại thuốc có thành 

phần cản quang trong vòng 3 ngày trước khi chụp.  

- Dùng các thuốc tăng giảm nhu động dạ dày tá tràng: Các thuốc giảm nhu động sử 

dụng cho các người bệnh chụp dạ dày tá tràng giảm trương lực, để phân biệt các 

ổ nhiễm cứng. Thuốc tăng nhu động, tăng lưu thông thuốc qua môn vị trong 

trường hợp hẹp môn vị. Các loại thuốc trên nên tiêm 15 - 20 phút trước khi chụp 

phim.  



 

 

III. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH  

 Cho người bệnh uống thuốc cản quang dạ dày  

 Tiến hành chụp  

- Khám dạ dày cũng như thực quản cần đánh giá chức năng động, lưu thông qua 

thực quản – dạ dày . Hình thái thực quản – dạ dày gồm bờ, niêm mạc.  

- Chụp phim hàng loạt (hai hoặc ba) trên cùng một tư thế, đồng thời chụp nhiều tư 

thế khác nhau, là điều quan trọng trong việc đánh giá chức năng của từng vùng.  

- Chụp niêm mạc  

- Người bệnh nằm ngửa và chếch nhẹ trước trái: nuốt 60ml Bar{t. Bàn hơi dốc, 

thuốc Barýt trải ở mặt sau.  

- Xoay người bệnh qua tư thế chếch sau phải, xoay qua xoay lại để thuốc bám vào 

niêm mạc mặt trước.  

- Chụp 2 phim: một mặt trước, một mặt sau.  

- Chụp đầy thuốc  

- Bàn đứng, cho người bệnh uống 150 – 200ml: chụp 2 phim trong khi người bệnh 

nuốt, lấy đoạn nối thực quản, tâm vị, túi phình ở tư thế chếch trước phải. Khi dạ 

dày đầy thuốc, chụp một phim thẳng, chếch trước phải và một phim nghiêng 

24x30cm.  

- Chuyển bàn nằm ngang, người bệnh nằm ngửa, chụp một phim 24x30cm.  

Người bệnh nằm sấp và chếch trước phải để tách khung tá tràng khỏi hành tá tràng. 

Chụp hàng loạt  4 ảnh trên phim 30x40cm . Bốn ảnh này có thể chia 2 hoặc 4 hình 

trên phim 30x40cm  tùy tổn thương .  

- Chụp để tìm trào ngược thực quản : bàn chụp hơi dốc đầu # 30º .  

- Chụp ép khi cần thiết tìm ổ loét , cho thuốc baryt đi qua môn vị .  

IV. NHẬN ĐỊNH KẾT QUẢ  

- Hiện hình rõ các cấu trúc giải phẫu của thực quản và dạ dày  

- Hiển thị được tổn thương (nếu có)  

- Kỹ thuật viên hình ảnh thao tác rửa phim trong phòng tối . Đem phim ra phòng 

đọc kết quả X Quang . 

- Bác sĩ CĐHA đọc kết quả được lưu trong hệ thống vi tính bệnh viện. 

       Biểu mẫu cho một khảo sát bình thường. 

Mô tả :  Thuốc cản quang thông tốt trong lòng thực quản, dạ dày – tá tràng. 

                     Nhu động thực quản, dạ dày bình thường. 

                     Không hình ảnh chồi hay khuyết trên thực quản, dạ dày tá tràng . 



 

 

                     Không hình ảnh trào ngược thực quản.  

Kết luận: Không thấy tổn thương trong khảo sát thực quản, dạ dày tá tràng cản 

quang lần này. 

- Nhân viên hành chánh mang kết quả ra vị trí hoàn trả kết quả của khoa CĐHA. 

V. TAI BIẾN VÀ XỬ TRÍ 

- Không chụp với thuốc cản quang Baryt ở những người bệnh có khuyến cáo (xem 

phần Vật tư tiêu hao: thuốc cản quang tan trong nước) . 

- Trường hợp sử dụng thuốc Baryt và thấy có: 

o Nuốt sặc: ngưng uống thêm thuốc cản quang Baryt. Cho bệnh nhân ở 

tư thế ngồi, cho uống nước từng ngụm nhỏ. Nếu bệnh nhân có ho sặc 

thì cho ngồi gập người ra trước nhằm tống xuất Baryt nếu có. 

o Phát hiện có tổn thương dò tiêu hóa ra ngoài trung thất, ổ bụng…ngưng 

ngay thủ thuật và báo ngay cho bác sĩ điều trị nhằm ngăn ngừa ngộ độc 

barium có thể xảy ra. Trường hợp có nhiều Baryt trong ổ bụng, chuyển 

mổ mở lấy Baryt. 

VI. TÀI LIỆU THAM KHẢO 

-  Gore and Levine. “Textbook of Gastrointestinal radiology”. Saunders 2008  

-  Guide pratique à l’usage des médecins radiologues. SFR 2009   

  



 

 

QUY TRÌNH CHỤP HỆ NIỆU CÓ CẢN QUANG TĨNH MẠCH 

I. ĐẠI CƯƠNG 

- Chụp hệ niệu có tiêm cản quang tĩnh mạch (UIV/IVU) từ lâu đã là kỹ thuật hình 

ảnh quan trọng để khảo sát bệnh lý hệ niệu. Trong những năm gần đây, các kỹ 

thuật khảo sát hệ niệu mới ra đời như siêu âm, chụp điện toán cắt lớp, cộng 

hưởng từ dần thay thế UIV. Tuy nhiên, các kỹ thuật này cũng có những hạn chế 

nhất định trong đánh giá bệnh lý hệ niệu. Siêu âm không đánh giá được toàn diện 

hệ niệu; CT scan cần có thuốc cản quang kèm dựng hình  lẫn tăng liều xạ do chụp 

nhiều thì; MRI không đánh giá được vôi hoá và khó khảo sát những thương tổn 

nhỏ. 

- UIV hiện tại vẫn được chỉ định trong các trường hợp khảo sát ban đầu nguyên 

nhân tiểu máu, trước và sau khi điều trị sỏi hệ niệu. 

II. CHỈ ĐỊNH 

- Khảo sát chức năng bình thường của thận 

- Khảo sát dị tật bẩm sinh hệ niệu hoặc bất thường giải phẫu học 

- Khảo sát đường đi của niệu quản 

- Phát hiện và định vị trí tắc nghẽn (sỏi niệu) 

- Đánh giá sự xâm lấn đường tiểu trên trong bệnh cảnh bướu bàng quang (TCC): 

ngày càng ít chỉ định này, do được thay thế bởi chụp cắt lớp điện toán. 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

- Chống chỉ định tuyệt đối: mất nước nặng, dị ứng cản quang iod. 

- Chống chỉ định tương đối: suy thận, cường giáp, hen suyễn .     

IV. CHUẨN BỊ 

 Người thực hiện:  

Bác sĩ CĐHA hoặc/và kỹ thuật viên hình ảnh thực hiện. 

- Lập đường truyền tĩnh mạch. 

- Đo dấu hiệu sinh tồn (mạch, huyết áp, nhịp thở, nhiệt độ). 

- Liều thuốc thay đổi theo cân nặng bệnh nhân, thường tối đa 1,5 mL / kg. 

- Sử dụng kỹ thuật bơm thuốc nhanh (bolus). 

 Phương tiện: 

- Intracatheter, bộ kim tiêm ống chích vô khuẩn. 

- Hộp chống sốc. 

- Máy đo huyết áp. 



 

 

- Thuốc cản quang tan trong nước, loại không ion hóa. 

 Người bệnh 

- Nhịn đói đêm trước ngày chụp, thường là từ 20h tối, dùng thuốc sổ sẽ giúp chuẩn 

bị tốt đại tràng (từ 18h tối hôm trước). Chỉ nhịn uống nước trước khảo sát khoảng 

3 tiếng. 

- Thụt tháo trước khi chụp nếu chưa dùng thuốc sổ. 

- Vào ngày chụp nên khảo sát 1 phim KUB để đánh giá quá trình chuẩn bị ruột và 

sỏi cản quang. 

- Đánh giá nồng độ ure/creatinin huyết để ước lượng liều thuốc cản quang tiêm 

cho bệnh nhân. 

- Hỏi tiền căn dị ứng với thuốc cản quang hoặc bất kz. 

- Sau khi giải thích thì người bệnh được ghi giấy cam kết chấp nhận thực hiện thủ 

thuật. 

 Hồ sơ bệnh án 

- Ký cam kết thực hiện thủ thuật sau khi được giải thích kỹ về những lợi ích và nguy 

cơ có thể có của thủ thuật có tiêm thuốc cản quang. 

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 

- Hiện tại qui trình chụp UIV có nhiều biến thể để phù hợp bệnh cảnh lâm sàng, qui 

trình dưới đây thường dùng. Liều phát tia thường nằm trong khoảng 65-75 kV, 

600-1000 mA, thời gian phát tia < 0.1 giây. 

Bước 1: chụp KUB 

Bước 2: chích thuốc cản quang: lượng thuốc tùy cân nặng bệnh nhân. Chức năng 

thận bình thường: 01 ml/kg cân nặng. Trường hợp chức năng thận hơi kém có thể 

dùng 1,5 ml / kg cân nặng . 

Bước 3: chụp phim thì thận đồ (1’-3’ sau tiêm). Có thể chụp chếch nếu cần trong vài 

trường hợp. 

Bước 4: chụp phim ở thì 5’ sau tiêm cản quang: khu trú hai thận (trường hợp viêm 

nhiễm hệ niệu). Thường là lúc 10’ (khảo sát sạn hệ niệu): chụp toàn cảnh hệ niệu. 

Bước 5: chụp phim ở thì 20’ hoặc 30’: chụp toàn cảnh hệ niệu (sạn niệu).  

Bước 6: Có thể chụp bổ sung phim bàng quang đầy thuốc, sau khi tiểu, phim tư thế 

nằm chếch, sấp…tuz trường hợp (viêm nhiễm, bướu tuyến tiền liệt…). 

VI. THEO DÕI 

- Giữ bệnh nhân ở phòng theo dõi trong 30 phút để phát hiện và xử trí phản ứng 

phụ (nếu có). 



 

 

- Rút đường truyền tĩnh mạch. 

- Dặn dò bệnh nhân bù nước nhiều bằng đường uống. 

VII. TAI BIẾN VÀ XỬ TRÍ 

- Trường hợp sốc phản vệ: chích Adrenaline 1/1000 UI, 1 ống tiêm bắp, thở oxy, 

chuyển hồi sức cấp cứu. 

- Trường hợp các phản ứng mẫn cảm nhẹ hoặc tai biến tại chỗ (vỡ tĩnh mạch gây 

thoát thuốc ra ngoài lòng mạch): xử trí theo quy trình chẩn đoán và xử trí tai biến 

liên quan đến thuốc tương phản (thuốc đối quang). 

VIII. BIỂU MẪU: MẪU TRẢ LỜI KẾT QUẢ PHIM UIV/IVU BÌNH THƯỜNG 

Mô tả: 

 Không ghi nhận hình ảnh sỏi cản quang hệ niệu 

 Không ghi nhận hình ảnh thận ứ nước hai bên 

 Không hình ảnh bất thường trên đài bể thận. 

 Hai thận bài tiết thuốc bình thường. 

 Bàng quang không hình ảnh khuyết hay chồi.  

Kết luận: Hình ảnh UIV hệ niệu trong giới hạn bình thường. 

IX. TÀI LIỆU THAM KHẢO 

- Dyer RB, Chen MY, Zagoria RJ. Intravenous urography: technique and 

interpretation. Radiographics. 2001; 21 (4): 799-821. doi: 

10.1148/radiographics.21.4.g01jl26799 - Pubmed citation 

- Pollack HM, McClennan BL, Dyer RB et-al. Clinical urography. Saunders. ISBN: 

0721669352 

- Hướng dẫn quy trình kỹ thuật Chẩn đoán hình ảnh và điện quang can thiệp. Bộ Y 

tế số: 25 / QĐ-BYT thánh 01 năm 2013   

  



 

 

QUY TRÌNH CHỤP X QUANG BÀNG QUANG - NIỆU ĐẠO  

KHI BÀI XUẤT NƯỚC TIỂU (VCUG) 

I. ĐẠI CƯƠNG 

- VCUG là một kỹ thuật khảo sát chụp hoặc soi huznh quang dưới màn hình tăng 

sang truyền hình được sử dụng trong nhiều thập kỷ qua để khảo sát các bất 

thường bàng quang và niệu đạo. Mặc dù còn nhiều ý kiến trái chiều về việc sử 

dụng kỹ thuật VCUG trong đánh giá và chẩn đoán, cũng như liều tiêu xạ người 

bệnh nhiễm phải khi thực hiện kỹ thuật, thì VCUG vẫn là một sự lựa chọn ưu tiên 

và dễ dàng thực hiện cho việc khảo sát các bất thường của bàng quang và niệu 

đạo. 

II. CHỈ ĐỊNH 

- Nhiễm khuẩn đường tiết niệu dưới tái phát nhiều lần. 

- Tiểu khó. 

- Giảm khả năng làm trống bàng quang, tống xuất nước tiểu. 

- Tắc đường ra của bàng quang. 

- Chấn thương vùng chậu. 

- Tiểu són. 

- Bàng quang thần kinh. 

- Bất thường bẩm sinh đường tiết niệu. 

- Đánh giá trước phẫu thuật niệu đạo. 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

- Không có chống chỉ định tuyệt đối. 

- Chống chỉ định tương đối 

o Dị ứng thuốc tương phản. 

o Mang thai. 

IV. CHUẨN BỊ 

 Người thực hiện:  

Bác sĩ Chẩn đoán hình ảnh, kỹ thuật viên chẩn đoán hình ảnh, bác sĩ Niệu khoa. 

 Phương tiện: 

- Thông Foley vô khuẩn. 

- Bộ kim tiêm ống chích vô khuẩn hoặc túi đựng vô khuẩn 

- Thuốc cản quang tan trong nước, tốt nhất là loại không ion hóa 

- Dung dịch Nacl 0,9% 



 

 

- Găng tay vô khuẩn 

- Săng vô khuẩn 

- Bông vô khuẩn. 

- BetadineAntiseptic Sol 10% 

- Máy X quang cao tần hoặc máy X quang tăng sáng truyền hình. 

 Người bệnh 

- Nhận dạng người bệnh: Tên, tuổi, giới tính, địa chỉ, số điện thoại… 

- Giải thích kỹ thuật VCUG cho người bệnh được biết và yêu cầu sự hợp tác trong 

quá trình thực hiện thủ thuật. 

- Hỏi tiền sử dị ứng các loại thuốc cản quang hoặc bất kì. 

- Hỏi về tình trạng mang thai tại thời điểm khảo sát nếu có. 

 Hồ sơ bệnh án 

- Giấy chỉ định thực hiện thủ thuật VCUG. 

- Giấy chấp nhận thực hiện thủ thuật VCUG. 

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 

 Vô cảm: Không. 

 Kỹ thuật 

- Hiện tại qui trình chụp VCUG có nhiều kỹ thuật khác nhau cho phù hợp với tình 

huống lâm sàng, qui trình dưới đây thường được sử dụng nhiều trong khảo sát. 

Liều phát tia thường nằm trong khoảng 65-75 kV, 600-1000 mA, thời gian phát tia 

< 0.1 giây. 

o Cho người bệnh tiểu sạch. 

o Đánh giá mạch, huyết áp, nhiệt độ. 

o Vệ sinh cơ quan sinh dục trước khi thực hiện thủ thuật. 

o Chụp một phim KUB kiểm tra. 

o Trải săng vô khuẩn. 

o Đặt thông tiểu Foley vào lòng bàng quang. 

o Bơm thuốc cản quang chứa Iod vào lòng bàng quang # 200 – 300ml 

(Ultravist 300 50 ml pha với 150 ml – 250 ml nước muối đẳng trương) 

hoặc cho đến  khi người bệnh cảm thấy mắc tiểu nhiều (dùng hai lọ 

Ultravist 300 50 ml + nước muối đẳng trương). Đối với túi đựng vô 

khuẩn thì treo ở độ cao 1-1,2m và cho dịch chảy chậm qua ống thông 

Foley cho đến khi người bệnh cảm thấy mắc tiểu nhiều. 

o Rút thông tiểu Foley ra khỏi lòng bàng quang. 

o Đặt khay vô khuẩn cho người bệnh tiểu. 



 

 

o Đặt người bệnh vào tư thế chụp nằm thẳng, nằm nghiêng và chếch khi 

khảo sát đồng thời yêu cầu người bệnh rặn tiểu. 

o Chụp các phim phù hợp tùy theo tư thế khảo sát hoặc xem động học 

dưới màn hình tăng sáng và chụp các phim trong khảo sát. 

VI. THEO DÕI 

Sau thủ thuật: Giữ người bệnh ở phòng theo dõi trong 30 phút để phát hiện và xử 

trí phản ứng phụ (nếu có)… 

VII. TAI BIẾN VÀ XỬ TRÍ 

- Sốc phản vệ: Xử trí theo quy trình chẩn đoán và xử trí tai biến liên quan đến thuốc 

tương phản (thuốc đối quang). 

- Nhiễm trùng: Sử dụng thuốc kháng sinh theo phác đồ điều trị của bệnh viện Bình 

Dân. 

VIII. BIỂU MẪU  

Biểu mẫu cho một kết quả bình thường: 

Mô tả: 

 Không hình ảnh chồi hay khuyết trên bàng quang. 

 Thuốc cản quang thông tốt trong lòng niệu đạo. 

 Không hình ảnh hẹp , dãn hay dò niệu đạo 

 Không hình ảnh trào ngược dòng tiểu thụ động hay chủ động 

Kết luận: Không thấy tổn thương trên các phim thủ thuật VCUG lần này.  

IX. TÀI LIỆU THAM KHẢO 

- ACR–SPR practice parameter for the performance of voiding cystourethrography 

in children 

http://www.acr.org/~/media/62930639ac564e00a2c3a48fe9e3cf0f.pdf 

- Fulgham PF, Bishoff JT. Urinary tract imaging: Basic principles. In: Wein AJ, 

ed. Campbell-Walsh Urology. 10th ed. Philadelphia, PA: Elsevier Saunders; 

2011:chap 4. 

- Jequier S, Jequier JC. Reliability of voiding cystourethrography to detect reflux. 

AJR Am J Roentgenol. 1989;153 (4): 807-10. 

http://www.acr.org/~/media/62930639ac564e00a2c3a48fe9e3cf0f.pdf


 

 

- Kawashima A, Sandler CM, Wasserman NF, LeRoy AJ, King BF Jr, Goldman SM. 

Imaging of urethral disease: a pictorial review. RadioGraphics 2004; 24(suppl 

1): S195–S216 

- Sandra K. Fernbach, MD, Kate A. Feinstein, MD, and Mary Beth Schmidt, MD. 

Pediatric Voiding Cystourethrography: A Pictorial Guide. Radiographic 2000; 

20:155 - 168  

  



 

 

QUY TRÌNH CHỤP CẮT LỚP VI T NH GAN  

CÓ DỰNG HÌNH ĐƯỜNG MẬT 

I. ĐẠI CƯƠNG 

- Chụp CLVT dựng hình cây đường mật trong và ngoài gan được thực hiện nhằm bổ 

sung cho siêu âm, đặc biệt trong bệnh lý tắc mật. 

- Hiện nay chụp CHT dựng hình đường mật đang được ứng dụng thay thế chụp 

CLVT do ưu điểm độ phân giải tổ chức của CHT. 

II. CHỈ ĐỊNH  

- Bổ sung cho siêu âm trong chẩn đoán các bệnh lý gan mật (khối u, nhiễm trùng, 

sỏi…), bất thường hệ đường mật. 

- Siêu âm phát hiện bất thường khu trú trong gan và phối hợp với lâm sàng nghĩ 

đến khả năng có tổn thương. 

- Tìm kiếm hoặc theo dõi các bệnh lý gan hoặc / và đường mật khi siêu âm bị hạn 

chế. 

- Chỉ định chụp gan 3 pha: xác định đặc điểm các tổn thương gan ngấm thuốc thì 

động mạch: u tế bào gan (HCC), di căn gan giàu mạch máu (di căn của ung thư nội 

tiết), các u lành tính (adenoma, HNF,…) 

- Chỉ định chụp thông thường: cho các khối u nghèo mạch máu (di căn ung thư đại 

trực tràng), tăng áp lực tĩnh mạch cửa, tổn thương dạng nang (áp-xe, nang,…) 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH  

- Xem xét chống chỉ định tiêm thuốc cản quang i-ốt trong trường hợp suy thận, dị 

ứng với thuốc cản quang i-ốt, phụ nữ có thai… 

IV. CHUẨN BỊ  

 Người thực hiện  

- Bác sĩ chuyên khoa  

- Kỹ thuật viên hình ảnh  

- Điều dưỡng  

 Phương tiện  

- Máy chụp CLVT 

- Máy bơm điện chuyên dụng (bơm thuốc cản quang)  

- Phim, máy in phim, hệ thống lưu trữ hình ảnh  

- Hệ thống lưu trữ trả kết quả (hệ thống vi tính bệnh viện)  



 

 

 Vật tư y tế  

- Bơm tiêm 10mm, 20ml  

- Bơm tiêm dành cho máy bơm điện  

- Kim tiêm luồn 18-20G và dây nối tương ứng  

- Thuốc cản quang i-ốt tan trong nước và không ion  

- Dung dịch sát khuẩn da, niêm mạc  

- Nước cất hoặc nước muối sinh lý  

- Bông, gạc phẫu thuật 

-  Hộp thuốc và dụng cụ cấp cứu tai biến thuốc cản quang. 

 Người bệnh 

- Người bệnh được giải thích kỹ về thủ thuật để phối hợp với thấy thuốc  

- Tháo bỏ khuyên tai, vòng cổ, kẹp tóc...nếu có  

- Cần nhịn ăn chất đặc, nên uống sữa hoặc nước hoa quả với thể tích không quá 

150ml 

- Người bệnh quá kích thích, không nằm yên: Cần cho thuốc an thần,… 

 Phiếu xét nghiệm  

- Có phiếu chỉ định chụp CLVT  

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH  

 Chuẩn bị người bệnh  

- Giải thích cho người bệnh quy trình thăm khám và hướng dẫn người bệnh phối 

hợp nhịn thở khi chụp    

- Xem xét hồ sơ bệnh án và tìm kiếm các dấu hiệu chống chỉ định tiêm thuốc cản 

quang I-ốt qua đường tĩnh mạch. 

- Chuẩn bị kim luồn  tĩnh mạch (18-20G + dây nối tương thích)  

- Tham khảo các kết quả chẩn đoán hình ảnh trước đó (nếu có)  

- Lựa chọn cách thức chụp (chụp thì động mạch, tĩnh mạch cửa hay chụp 3 pha), 

chụp khu trú vào gan mật hay lấy xuống vùng chậu (tìm kiếm u nguyên phát, di 

căn…). 

 Tiến hành kỹ thuật  

- Tư thế người bệnh: nằm ngửa trên bàn chụp, tay để trên đầu  

- Cách thức chụp 

o Chụp định vị: từ vòm hoành đến xương mu  

o Thì trước tiêm: lấy từ vòm hoành đến mào chậu hoặc xương mu 

o Chụp gan 3 pha: Tiêm 120 ml thuốc cản quang i-ốt tan trong nước 

không ion (# 2ml/kg cân nặng) với tốc độ 3ml/s – 4ml/s bằng bơm tiêm 



 

 

điện. Chụp thì động mạch 20s sau khi bắt đầu tiêm thuốc. Sau đó chụp 

thì tĩnh mạch cửa sau 60s. 

o Chụp bình thường: Tiêm 75ml - 100ml thuốc cản quang i-ốt với tốc độ 

2,5ml/s. Chụp 45s sau khi bắt đầu tiêm thuốc. 

o Thì chụp muộn: sau tiêm 3-5 phút với các tổn thương ngấm thuốc 

muộn (u máu gan…) 

  



 

 

- Thông số chụp 

o Độ dày lớp cắt: 3-5 mm và cắt xoắn ốc  

o Khoảng cách lớp cắt bằng độ dày lớp cắt  

- Tái tạo : 

o Đầu – chân; các lát cắt mỏng < 1 mm, theo mặt phẳng đứng ngang 

o Cửa sổ bụng: WL = +40,    WW = 350 

o Tái tạo hình ảnh hệ động mạch gan, hệ tĩnh mạch cửa và đường mật 

theo phần mềm MPR, MIP, VR, 3D. 

VI. NHẬN ĐỊNH KẾT QUẢ  

- Hình ảnh hiển thị được rõ các cấu trúc giải phẫu gan và hệ thống đường mật   

- Phát hiện được tổn thương nếu có  

VII. TAI BIẾN VÀ XỬ TRÍ  

- Một số sai sót có thể phải thực hiện lại kỹ thuật như: người bệnh không giữ bất 

động trong quá trình chụp, không bộc lộ rõ nét hình ảnh …. 

- Tai biến liên quan đến thuốc cản quang i-ốt: xử trí theo quy trình chẩn đoán và xử 

trí tai biến thuốc cản quang.  

VIII. BIỂU MẪU: MẪU TRẢ LỜI KẾT QUẢ CT HỆ GAN MẬT BÌNH THƯỜNG 

Mô tả: 

 Gan không to, bờ đều, đồng dạng. 

Đường mật trong và ngoài gan không dãn, không sạn. Túi mật không 

căng, không sạn, thành không dày. 

 Tụy-Lách không to, đồng dạng. Ống mật tụy không dãn, không sạn. 

Hai thận không to, bắt thuốc cản quang bình thường, không sạn, không 

ứ nước. Hai niệu quản không dãn, không sạn, không dày thành. 

Bàng quang không sạn, không dày thành. Tuyến tiền liệt /Tử cung 

không to, đồng dạng. 

 Tuyến thượng thận hai bên bình thường. 

 Không hạch hay dịch ổ bụng. 

 Các quai ruột không dãn, không dày thành. 

 Động mạch chủ bụng và các phân nhánh không hình ảnh tổn thương   



 

 

Kết luận: Không thấy tổn thương trong khảo sát scanner vùng bụng chậu có cản 

quang lần này. 

IX. TÀI LIỆU THAM KHẢO 

- Marchal G. “Multidetector-row computed tomography: scanning and contract 

protocols”. Springer, 2005  

- Guide pratique à l’usage des médecins radiologues. SFR 2009 

- Gore and Levine. “Textbook of Gastrointestinal radiology”. Saunders 2008  

  



 

 

QUY TRÌNH CHỤP CẮT LỚP VI T NH HỆ TIẾT NIỆU KHẢO SÁT 

MẠCH THẬN VÀ DỰNG ĐƯỜNG BÀI XUẤT 

I. ĐẠI CƯƠNG 

- Chụp CLVT hệ tiết niệu khảo sát mạch thận và dựng hình đường bài xuất nhằm 

đánh giá tổng quan về cấu trúc và hình thái của thận, niệu quản, bàng quang và 

hệ động – tĩnh mạch thận. 

II. CHỈ ĐỊNH  

- Bất thường hệ tiết niệu 

- Viêm nhiễm hệ tiết niệu (viêm thận, bể thận, áp – xe…) 

- U thận, bệnh lý mạch thận 

- Sỏi tiết niệu (sỏi thận, sỏi niệu quản..), thận ứ nước… 

- Đau quặn thận 

- Tiểu máu. 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH  

- Xem xét chống chỉ định tiêm thuốc cản quang i-ốt trong trường hợp suy thận, dị 

ứng với thuốc cản quang i-ốt, phụ nữ có thai… 

IV. CHUẨN BỊ  

 Người thực hiện  

- Bác sĩ chuyên khoa  

- Kỹ thuật viên hình ảnh  

- Điều dưỡng  

 Phương tiện  

- Máy chụp CLVT 

- Máy bơm điện chuyên dụng (bơm thuốc cản quang)  

- Phim, máy in phim, hệ thống lưu trữ hình ảnh  

- Hệ thống lưu trữ trả kết quả (hệ thống vi tính bệnh viện)  

 Vật tư y tế 

- Bơm tiêm 10mm, 20ml  

- Bơm tiêm dành cho máy bơm điện  

- Kim tiêm luồn 18-20G và dây nối tương ứng  

- Thuốc cản quang i-ốt tan trong nước và không ion  

- Dung dịch sát khuẩn da, niêm mạc  

- Nước cất hoặc nước muối sinh lý  



 

 

- Bông, gạc phẫu thuật 

- Hộp thuốc và dụng cụ cấp cứu tai biến thuốc cản quang. 

 Người bệnh  

- Người bệnh được giải thích kỹ về thủ thuật để phối hợp với thấy thuốc  

- Tháo bỏ khuyên tai, vòng cổ, kẹp tóc...nếu có  

- Cần nhịn ăn chất đặc, nên uống sữa hoặc nước hoa quả không quá 150 ml 

- Người bệnh quá kích thích, không nằm yên: Cần cho thuốc an thần… 

 Phiếu xét nghiệm  

- Có phiếu chỉ định chụp CLVT  

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH  

 Chuẩn bị người bệnh  

- Giải thích cho người bệnh quy trình thăm khám và hướng dẫn người bệnh phối 

hợp nhịn thở khi chụp 

- Xem xét hồ sơ bệnh án và tìm kiếm các dấu hiệu chống chỉ định tiêm thuốc cản 

quang I-ốt qua đường tĩnh mạch. 

- Chuẩn bị kim luồn tĩnh mạch (18-20G + dây nối tương thích) 

 Tiến hành kỹ thuật  

- Tư thế người bệnh : nằm ngửa trên bàn chụp, tay để trên đầu  

- Tiêm 75 ml – 130 ml thuốc cản quang i-ốt tan trong nước không ion với tốc độ 

2ml/s – 3ml/s bằng bơm tiêm điện. 

- Cách thức chụp  

o Chụp định vị: từ vòm hoành đến xương mu  

o Thì trước tiêm: không tiêm thuốc cản quang i-ốt (lấy toàn bộ đường tiết 

niệu)  

o Thì động mạch: sau tiêm 20s để thấy thì vỏ thận (có thể chỉ tập trung 

vùng thận)  

o Thì nhu mô: sau tiêm 60s để thấy thì nhu mô (có thể chỉ tập trung vùng 

thận)  

o Thì chụp muộn (UIV post-scan): sau tiêm 10 phút –15 phút và có thể 

muộn hơn tùy thuộc vào chức năng thận. Lấy toàn bộ đường tiết niệu. 

- Thông số chụp 

o Độ dày lớp cắt: 3-5 mm và cắt xoắn ốc  

o Khoảng cách lớp cắt bằng độ dày lớp cắt  

- Tái tạo: 

o Đầu – chân; các lát cắt mỏng < 1 mm, theo mặt phẳng đứng ngang 

o Cửa sổ bụng: WL = +50 ,    WW = 400 



 

 

o Tái tạo hình ảnh động mạch thận và đường bài xuất theo phần mềm 

MPR, MIP, VR… 

VI. NHẬN ĐỊNH KẾT QUẢ  

- Hình ảnh hiển thị được rõ các cấu trúc giải phẫu hệ tiết niệu  

- Phát hiện được tổn thương nếu có  

VII. TAI BIẾN VÀ XỬ TRÍ  

- Một số sai sót có thể phải thực hiện lại kỹ thuật như: người bệnh không giữ bất 

động trong quá trình chụp, không bộc lộ rõ nét hình ảnh …. 

- Tai biến liên quan đến thuốc cản quang i-ốt: xử trí theo quy trình chẩn đoán và xử 

trí tai biến thuốc cản quang.  

VIII. BIỂU MẪU:  

Mẫu trả lời kết quả CT hệ niệu bình thường 

Mô tả: 

 Gan không to, bờ đều, đồng dạng. 

 Đường mật trong và ngoài gan không dãn, không sạn. Túi mật không căng, 

không sạn, thành không dày. 

 Tụy-Lách không to, đồng dạng. Ống mật tụy không dãn, không sạn. 

 Hai thận không to, bắt thuốc cản quang bình thường, không sạn, không ứ 

nước. Hai niệu quản không dãn, không sạn, không dày thành. 

 Bàng quang không sạn, không dày thành. Tuyến tiền liệt /Tử cung không 

to, đồng dạng. 

 Tuyến thượng thận hai bên bình thường. 

 Không hạch hay dịch ổ bụng. 

 Các quai ruột không dãn, không dày thành. 

 Động mạch chủ bụng và các phân nhánh không hình ảnh tổn thương 

Kết luận: Không thấy tổn thương trong khảo sát scanner vùng bụng chậu có cản 

quang lần này. 



 

 

IX. TÀI LIỆU THAM KHẢO 

- Marchal G. “Multidetector-row computed tomography: scanning and contract 

protocols”. Springer, 2005  

- Guide pratique à l’usage des médecins radiologues. SFR 2009 

- Olivier Hélénon. “Imagerie de l’appareil génito-urinaire”. Médecine-Sciences. 

Flammarion 2005  

HÓA TRỊ CHỌN LỌC ĐỘNG MẠCH GAN THUYÊN TẮC MẠCH  

HÓA TRỊ (TACE) 

I. ĐẠI CƯƠNG 

Tần xuất: ung thư gan nguyên phát đứng hàng thứ 5, nguyên nhân tử vong do ung 

thư gan nguyên phát đứng hàng thứ 3 trên thế giới. Ở Việt Nam: ung thư gan nguyên 

phát đứng hàng thứ 1 ở nam giới và đứng hàng thứ 6 ở nữ giới. 

Nguyên nhân: viêm gan siêu vi B, viêm gan siêu vi C; rượu,... 

Điều trị: Có nhiều phương pháp khác nhau được dùng trong điều trị ung thư gan, 

mỗi phương pháp bộc lộ những ưu nhược điểm nhất định: 

Phẫu thuật là lựa chọn tốt, chỉ định đối với những u nhỏ, chức năng gan còn tốt. 

Các phương pháp khác:  

- TACE, DEB – TACE; 

- Tiêm cồn xuyên qua da (percutaneous ethanol injection = PEI) 

- Những liệu pháp phá hủy u bằng nhiệt (thermal ablation therapies) khác như: 

o Trị liệu bằng lạnh (cryotherapy); 

o Laser trị liệu (interstitial laser therapy); 

o Làm đông bằng vi sóng (microwave coagulation); 

o Phá hủy bằng sóng radio (radiofrequency ablation = RFA). 

II. CHỈ ĐỊNH 

- Ung thư gan nguyên phát không còn chỉ định phẫu thuật hoặc không thể làm RFA 

có thể một hay nhiều khối;  

- Bổ sung để phẫu thuật:  

o Cắt gan;  

o Ghép gan  

- Ung thư gan nguyên phát đa ổ nhưng chưa xâm lấn tĩnh mạch cửa hoặc các cấu 

trúc lân cận; 

- Ung thư gan nguyên phát tái phát sau phẫu thuật, đốt sóng cao tần; 



 

 

- Chức năng gan ở giới hạn Child - Pugh A, B; 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

 Chống chỉ định tuyệt đối:  

- U có khả năng phẫu thuật cắt bỏ;  

- Nhiễm trùng toàn thân khó chữa;  

- Rối loạn chảy máu nặng;  

- Dị ứng chất tương phản nặng;  

- Giảm bạch cầu (số lượng bạch cầu < 1000/μl);  

- Bệnh lý não – gan.  

 Chống chỉ định tương đối: 

- Bilirubin huyết thanh > 3 mg / dl;   

- SGOT, SGPT > 5 lần bình thường;  

- Có di căn ngoài gan;  

- Suy tim hoặc suy thận;  

- Cổ trướng;  

- Giảm tiểu cầu đáng kể;  

- Dò động 

- Tĩnh mạch;   

- Huyết khối tĩnh mạch cửa;  

- Xâm lấn tĩnh mạch chủ dưới và nhĩ phải 

IV. CHUẨN BỊ 

 Người thực hiện:  

Cần một ê kíp chụp và can thiệp mạch bao gồm: 

- Hai bác sỹ chuyên khoa chẩn đoán hình ảnh làm X-quang mạch máu, và can thiệp. 

- Một điều dưỡng dụng cụ. 

- Một kỹ thuật viên chẩn đoán hình ảnh để điều khiển máy. 

 Phương tiện 

Thuốc  

- Thuốc gây tê thông thường. 

- Thuốc tiền mê. 

- Thuốc chống shock. 

- Thuốc cản quang. 

- Thuốc chống ung thư: Famorubixin, Doxorubicine, Nitomycine. 

- Thuốc cản quang: loại tan trong dầu (Lipiodol) và trong nước 



 

 

- Spongel (nạo nhỏ và tiệt khuẩn đóng gói). 

Dụng cụ 

- Bộ chụp mạch máu DSA chẩn đoán: Introducer 5F, 01kim 18G, ống  

- Thông thích hợp loại 5F, dây dẫn ái nước 0.035, dao mổ, 04 chén kim loại lớn 

đựng nước và thuốc. 

- Microcatheter 2,6 - 3F, và dây dẫn siêu nhỏ 0.014 – 0.016 inch, để chụp  

- Siêu chọn lọc. 

- Syrin nhựa luer lock 3ml, 5ml, 10ml, 20ml. 

 Người bệnh 

- Bệnh nhân phải vào viện và được làm các xét nghiệm cần thiết. 

- Bệnh nhân được giải thích kỹ để hợp tác tốt với bác sĩ. 

- Nhịn ăn trước làm thủ thuật 06h. 

- Làm vệ sinh bộ phận sinh dục. 

 Bệnh án 

- Nhập viện, làm hồ sơ bệnh án 

- Xét nghiệm đánh giá chức năng gan, thận, đông máu 

- AFP 

- Đánh giá thang điểm Child-Pugh  

- Đánh giá hình thái, vị trí và mạch máu khối u:  

- Siêu âm Doppler gan, Chụp cắt lớp vi tính / MRI gan 

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 

Vô cảm: Cho bệnh nhân nằm ngửa, sát trùng hai bên vùng bẹn theo quy trình phòng 

mổ, trải shamp vô trùng, tiến hành gây tê vùng chọc ở giữa nếp bẹn 1 – 1.5 cm.  

Kỹ thuật: 

- Đặt bộ Introducer vào động mạch theokỹ thuật Seldinger. 

- Luồn ống thông động mạch qua Introducer lên động mạch chủ, vào động mạch 

thân tạng, luồn và chọn lọc vào động mạch gan riêng. 

- Chụp động mạch gan riêng nhằm xác định rõ vùng bị tổn thương, khẳng định vị trí 

đầu ống thông ở sau chổ xuất phát của động mạch vị tá tràng. 

- Chụp động mạch mạc treo tràng trên để đánh giá tình trạng tĩnh mạch cửa và 

biến thể giải phẫu của động mạch gan. 

- Bơm hóa chất chống ung thư trộn lẫn với Lipiodol hoặc các hạt có chứa thuốc 

(DEB-TACE) vào động mạch gan riêng đối với những u lớn và siêu chọn lọc vào 

động mạch phân thùy hay hạ phân thùy đối với những u nhỏ. 



 

 

- Động tác bơm cần được nhẹ nhàng và được kiểm soát dưới màn hình chiếu để 

tránh trào ngược vào động mạch mạc treo tràng trên qua động mạch vị tá tràng. 

- Nút động mạch gan riêng tạm thời bằng Spongel. 

- Chụp kiểm tra. 

- Rút ống thông động mạch và Introducer, sau đó cầm máu băng ép tại 

VI. THEO DÕI 

 Thời kỳ hậu phẫu 

- Theo dõi dấu hiệu sinh tồn (Nhiệt độ, mạch, huyết áp, nhịp thở) mổi 30 phút 

trong 6 giờ đầu; 

- Theo dõi hội chứng sau thuyên tắc; 

- Theo dõi vùng bẹn (bên luồn kim) và bất động chân (bên luồn kim) trong vòng 

24giờ; 

- Tháo băng ép sau 24 giờ; 

 Sau thời kỳ hậu phẫu 

- Sau khi thực hiện kỹ thuật: kiểm tra chức năng gan, siêu âm hoặc chụp cắt lớp sau 

2 tuần. 

- Theo dõi định kz siêu âm hoặc chụp cắt lớp chức năng gan sau 3 – 6 tháng.  

- Tiến hành nút lại lần hai sau 1 – 3 tháng, có thể nút nhiều lần tùy theo diễn tiến 

bệnh của bệnh nhân. 

VII. TAI BIẾN VÀ XỬ TRÍ 

 Khi thực hiện kĩ thuật 

- Bóc tách động mạch thân tạng hay động mạch gan: không tiếp tụcthủ thuật nữa, 

thường sau 1 – 2 tuần, động mạch lại thông và có thể làm lại lần hai. 

- Tai biến shock thuốc cản quang: điều trị chống shock. 

- Nôn nhiều, đau bụng nhiều sau khi bơm hỗn hợp thuốc chống ung thư và 

Lipiodol:tiêm  tĩnh  mạch  chậm  Visceralgine  500mg/1ống hoặc Primperan 

10mg/1ống, sau 2 – 4h có thể cho lại liều thứ hai tùy thể trạng người bệnh. 

 Sau khi thực hiện kĩ thuật 

- Tất cả bệnh nhân đều sốt 38 - 40oC, trung bình 11 ngày: dùng thuốc hạ sốt thông 

thường. 

- Đau bụng và khó chịu trong 3 ngày: nếu đau bụng nhiều thì tiêm Visceralgine/TM.  

- Nôn trong 1, 2 ngày sau nút chống nôn: Primperan hoặc Emeset. 

- Viêm túi mật không do nhiễm khuẩn 

o Theo dõi bằng siêu âm.  

o Có thể dẫn lưu túi mật dưới hướng dẩn của siêu âm 
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QUY TRÌNH CHỤP CỘNG HƯỞNG TỪ (MRI)  

I. ĐẠI CƯƠNG 

- Cộng hưởng từ (CHT) là kỹ thuật hình ảnh hiện đại của y học và ngày càng được 

sử dụng rộng rãi trong việc chẩn đoán bệnh với độ chính xác, an toàn cao cho 

người bệnh so với dùng tia X. Không có nguy cơ nào trực tiếp do kỹ thuật chụp 

CHT gây ra, trừ khi không tuân thủ các chống chỉ định. Đặc điểm của CHT là sử 

dụng nam châm có từ lực cao nên nó có thể hút dính hoặc làm hư hỏng tất cả đồ 

vật bằng kim loại nhiễm từ, hoặc làm nhiễu hình ảnh, hoặc có thể gây nguy hiểm 

cho NB. Vì vậy, việc chụp CHT cần được chuẩn bị người bệnh kỹ lưỡng trước, 

trong và sau khi chụp để bảo đảm tuyệt đối an toàn trong môi trường CHT. 

II. BIỆN PHÁP AN TOÀN TRONG MÔI TRƯỜNG CHT 

  Quy trình chụp CHT 

 Trước khi chụp CHT (Chuẩn bị người bệnh) 

- NB không cần chuẩn bị gì đặc biệt tại nhà trước khi chụp. NB có thể ăn uống và 

dùng các thuốc đang dùng như thường lệ. Đối với một số bộ phận chụp như 

bụng, chậu, toàn thân, NB cần phải nhịn ăn và không uống sữa trước 4 giờ. Nên 

mang theo các kết quả xét nghiệm, siêu âm, X quang để BS CHT có thể tham khảo 

thêm khi cần thiết  

- Tại phòng tiếp nhận bệnh, sau khi thực hiện xong các thủ tục, NB cần được hướng 

dẫn thay đồ, tháo răng giả (nếu có), tháo các vật trang sức như vòng nhẫn, dây 

chuyền, bông tai, đồng hồ đeo tay và các thiết bị từ như chìa khóa, măt kính, thẻ 

xe, các thiết bị di động, thẻ ATM,… trước khi vào phòng. 

- NB cần thông báo cho nhân viên tiếp nhận bệnh biết có mang các dụng cụ và thiết 

bị trong cơ thể như: máy tạo nhịp nhân tạo, máy khử rung, máy trợ thính, van tim 

nhân tạo, stent mạch máu, thiết bị bơm thuốc tự động đặt dưới da, các nẹp vít 

xương, mảnh đạn, các khớp, chỏm nhân tạo, vòng tránh thai… vì NB có các thiết 

bị này hoặc là không chụp được CHT (chống chỉ định) hoặc có thể gây nhiễu các 

hình ảnh cộng hưởng từ nên cần có một kỹ thuật chụp riêng đặc biệt. 

- KTV dùng dụng cụ chuyên dùng trong phòng CHT để kiểm tra các dị vật và thiết bị 

kim loại trong cơ thể như mảnh đạn, các nẹp vít kết hợp xương, các kẹp mạch 

máu ngoại khoa, kim loại nhỏ có thể được đặt trong não, mắt, tim, phổi… của 

người bệnh. 

- Trong trường hợp cần bơm thuốc tương phản từ thì nhân viên y tế cần hỏi về tiền 

sử dị ứng thuốc, tiền sử bệnh thận, và thông báo các triệu chứng có thể xảy ra 

như nhức đầu chóng mặt, buồn nôn, nổi mẫn…và đặc biệt thuốc tương phản từ 



 

 

hoàn toàn không gây độc cho cơ thể. Tỷ lệ  này thấp hơn nhiều lần so với thuốc 

cản quang trong X quang hoặc CLĐT (CT). Các tác dụng phụ này thường nhẹ và 

nhanh chóng mất đi sau vài phút hoặc sau khi dùng thuốc chống dị ứng 

 Trong khi chụp CHT 

- Thời gian chụp CHT có thể kéo dài từ 15 phút đến 45 phút tùy thuộc cơ quan cần 

khảo sát nên cần có sự hợp tác chặt chẽ của NB. 

- Kỹ thuật viên hướng dẫn cho NB nằm chụp với tư thế sao cho thoải mái để người 

bệnh có thể hợp tác tốt và nằm được lâu. KTV lắp đặt coil chuyên dụng bao 

quanh bộ phận cơ thể đồng thời dùng những miếng đệm chêm vào các vùng khác 

của cơ thể nhằm giúp NB nằm thoải mái và bất động trong khi chụp 

- Trong lúc chụp, NB có thể nghe tiếng ồn phát ra từ máy nên cho người bệnh đeo 

tai nghe để giảm tiếng ồn trong suốt quá trình chụp.  

- KTV đặt vào tay NB một bộ phận như nút nhấn báo động để NB có thể thông báo 

cho nhân viên y tế biết khi cảm thấy có gì bất thường vào bất cứ lúc nào trong 

quá trình chụp, đồng thời KTV sẽ quan sát tất cả những biểu hiện của NB qua màn 

hình theo dõi. Hai bên có thể trao đổi thông tin trong thời gian chụp. 

- Trường hợp người bệnh cần tiêm thuốc phản từ, KTV cần thông báo cho người 

bệnh biết lúc nào tiêm và cần nín thở lúc nào để người bệnh hiểu và hợp tác tốt; 

và cần giải thích trong lúc tiêm toàn thân người bệnh có thể ấm lên hoặc có vị 

đắng ở lưỡi là điều bình thường để người bệnh không lo lắng và các triệu chứng 

sẽ mất trong vòng 2 đến 5 phút 

Sau khi chụp xong CHT 

- Đỡ người bệnh rời khỏi phòng, hướng dẫn người bệnh thay đồ và nơi chờ nhận 

lại kết quả 

- Đối với các trường hợp có tiêm thuốc tương phản, NB sẽ được theo dõi tại phòng 

chờ trong 15 phút nhằm phát hiện các triệu chứng dị ứng thuốc nếu có. Sau đó, 

NB sẽ được rút kim và trở lại sinh hoạt như bình thường. 

III. AN TOÀN ĐỐI VỚI NHÂN VIÊN KHOA CĐHA VÀ BỆNH VIỆN 

- Nhân viên không có nhiệm vụ ở phòng CHT không được vào, đặc biệt là vùng từ 

trường. Các trường hợp ngoại lệ đều phải có ý kiến và hướng dẫn cụ thể của KTV 

hoặc Bác sĩ CHT 

- BS, KTV và điều dưỡng phòng CHT phải được huấn luyện tốt về công tác an toàn 

trong môi trường CHT; thường xuyên tự nâng cao trình độ và cập nhật an toàn 

CHT 

-  Cố gắng tổ chức huấn luyện và đào tạo nhân viên tất cả các qui tắc an toàn. 



 

 

IV. NHỮNG KÝ HIỆU THƯỜNG CÓ Ở KHU VỰC NHẬN BỆNH 

- CẢNH BÁO: Một vài vật thể, thiết bị hoặc cấy ghép có thể nguy hiểm cho anh (chị) 

và/ hoặc ảnh hưởng đến thủ thuật CHT. Không đi vào phòng CHT hoặc môi 

trường CHT nếu như anh (chị) có bất kz nghi vấn hoặc liên quan đến cấy ghép, 

thiết bị hoặc vật thể kim loại. Hỏi ý kiến KTV hoặc BS CHT trước khi đi vào phòng 

hệ thống CHT. Từ trường CHT luôn bật.  

-  Chỉ dẫn quan trọng: Trước khi vào môi trường CHT hoặc phòng hệ thống CHT, 

bạn phải loại trừ tất cả những vật thể kim loại, chìa khóa, viết, thiết bị phát ra 

tiếng bíp, răng giả, kính dẹt, ĐTDĐ, pin tóc, kẹp tóc, trâm, nữ trang, kéo, thẻ tín 

dụng, thẻ ngân hàng, thẻ dãi từ, đồng tiền, bút, dao bỏ túi, bấm móng tay, dụng 

cụ, áo quần với khóa chốt, áo quần có dãi kim loại… 

- Các vật sắt từ dễ quên, đặc biệt trong tình huống cấp cứu: Bình Oxy, xe lăn, xe 

đẩy, giá truyền dịch, thiết bị theo dõi, máy thở, ống nghe  

-  MRI= METAL RESULTS IN INJURY 

V. KIỂM TRA CHỨC NĂNG AN TOÀN  

- Các chức năng an toàn cần kiểm tra hàng năm là: 

o Chức năng dừng nam châm  

o Chức năng dừng bàn người bệnh  

o Chức năng nút tắt khẩn cấp  

o Chức năng nút mở khẩn cấp đối với cửa khí nén  

o Hệ thống thiết bị vô tuyến  

o Hệ thống nam châm  

o Các vật dẫn điện có vỏ bọc  

o Các phụ tùng đảm bảo an toàn  

o Các thành phần khác (hệ thống liên lạc, dấu hiệu cảnh báo….) 

VI. BIỂU MẪU 

TT Mã hiệu Tên Biểu mẫu 

1.  BM01.08.CĐHA Bảng câu hỏi trước chụp cộng hưởng từ (MRI) 

VII. HỒ SƠ CẦN LƯU 

- Tuân theo đúng quy định của Nhà nước và địa phương có liên quan đến máy 

chụp cắt lớp cộng hưởng từ để bảo đảm an toàn cho người bệnh, nhân viên và 

các đối tượng khác.  

o Bình và ống dẫn Hêli (hoặc Nitơ) cần bảo đảm áp suất theo quy định  

o Cần có sổ tay ghi chép về hệ thống, về các nhân viên kỹ thuật 



 

 

o Ghi chép toàn bộ tình hình các tai nạn xảy ra để đáp ứng thích hợp yêu 

cầu của cơ quan quản l{,cơquan chuyên môn và cơ sở đào tạo 

o Không sử dụng hệ thống trong môi trường cháy nổ 

o Các dấu hiệu cảnh báo và dấu hiệu an toàn thích hợp phải được niêm 

yết để quan sát được một cách rõ ràng  

o Ghi nhớ đầy đủ vị trí và chức năng của các nút tắt khẩn cấp 

o Tổ chức tốt việc huấn luyện, thẩm định trình độ cho nhân viên một 

cách thường xuyên 
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QUY TRÌNH CHỤP ĐỘNG MẠCH VÀNH 

I. ĐẠI CƯƠNG 

- Chụp động mạch vành là thủ thuật cơ bản và sử dụng rất rộng rãi trong các quy 

trình can thiệp về tim mạch với mục đích đánh giá toàn bộ hệ động mạch vành về 

mặt hình thái. Chụp động mạch vành được tiến hành với việc sử dụng các ống 

thông chuyên dụng để đưa thuốc cản quang vào trong lòng động mạch vành, qua 

đó hiển thị hình ảnh của hệ động mạch vành trên màn hình tăng sáng, dựa vào 

các hình ảnh này cho phép đánh giá những tổn thương của hệ động mạch vành 

như hẹp, tắc, lóc tách, huyết khối,…  

II. CHỈ ĐỊNH 

- Nhồi máu cơ tim cấp có ST chênh lên. 

- Đau ngực không ổn định và nhồi máu cơ tim không ST chênh lên 

- Đau thắt ngực ổn định: chụp ĐMV nhằm mục đích xét can thiệp khi các thăm dò 

không xâm lấn thấy nguy cơ cao hoặc vùng thiếu máu cơ tim rộng, hoặc người 

bệnh đã được điều trị tối ưu nội khoa không khống chế được triệu chứng 

- Có thể chỉ định ở những người bệnh nghi ngờ có bệnh mạch vành hoặc đã biết 

trước có bệnh mạch vành. 

- Chụp động mạch vành kiểm tra trước phẫu thuật tim, mạch máu lớn ở người lớn 

tuổi (nam > 45; nữ >50). 

- Chụp động mạch vành kiểm tra trước những phẫu thuật không phải tim mạch ở 

những người bệnh nghi ngờ bệnh mạch vành. 

- Sau cấp cứu ngừng tuần hoàn ngoài bệnh viện. 

- Đau ngực tái phát sau can thiệp động mạch vành hoặc sau phẫu thuật làm cầu nối 

chủ - vành. 

- Suy tim không rõ nguyên nhân. 

- Chụp động mạch vành kiểm tra những bất thường động mạch vành được phát 

hiện trên chụp cắt lớp vi tính đa dãy động mạch vành. 

- Những người bệnh có rối loạn nhịp nguy hiểm (nhịp nhanh thất, blốc nhĩ-thất,...). 

- Một số trường hợp đặc biệt khác (nghề nghiệp, lối sống nguy cơ cơ cao; kết hợp 

thăm dò khác…) 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

Gần như không có chống chỉ định tuyệt đối với chụp động mạch vành, chỉ lưu { 
những chống chỉ định tương đối như:  
- Người bệnh trong tình trạng nhiễm khuẩn nặng 

- Người bệnh có tiền sử sốc phản vệ với thuốc cản quang 



 

 

- Người bệnh suy thận nặng 

IV. CHUẨN BỊ 

 Người thực hiện:  

- 02 bác sĩ và 02 kỹ thuật viên được đào tạo thành thạo về tim mạch can thiệp. 

 Phương tiện 

- Bàn để dụng cụ: bao gồm bộ bát vô khuẩn, áo phẫu thuật, găng tay. 

- Gạc vô khuẩn; bơm 5ml, 10ml, 20ml, 50ml; dụng cụ ba chạc. 

- Bộ dụng cụ mở đường vào động mạch: 01 bộ sheath, 01 kim chọc mạch, thuốc 

gây tê tại chỗ (Lidocain hoặc Novocain). 

- Catheter chụp mạch vành 

o Ống thông Judkins (JR, JL) các cỡ 

o Ống thông chụp mạch vành trong trường hợp sử dụng đường động 

mạch quay: Tiger 5F, Ikari 6F Các loại ống thông khác tuz thủ thuật: 

Amplatz (AL, AR), ống thông đa dụng (MP) 

- Guidewire dẫn đường cho catheter. 

- Dây nối với lọ thuốc cản quang. 

- 01 xilanh xoáy để lấy và bơm thuốc cản quang 

- Heparin: lấy 5000 đơn vị vào một xilanh 10ml. Dùng heparin nếu sử dụng đường 

vào là động mạch quay, trường hợp đường vào là động mạch đùi thì không cần 

dùng heparin. 

- Nitroglycerin (NTG): lấy 2mg nitroglycerin pha với vừa đủ 20ml nước muối sinh lý 

để tạo thành dung dịch có hàm lượng nitroglycerin 100 microgam/1ml. 

- Các thuốc sử dụng sau khi mở đường vào mạch máu 

o Với động mạch quay, sau khi mở đường vào mạch máu, tiêm vào động 

mạch quay từ 3000 - 5000 đơn vị heparin, 200 µg nitroglycerin. Có thể 

dùng thêm 100 µg verapamil. 

o Với động mạch đùi, không cần tiêm heparin và nitroglycerin (nếu chỉ 

chụp ĐMV). 

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 

 Chụp động mạch vành qua đường động mạch quay 

- Bơm nước muối sinh lý có pha sẵn heparin (flush) ống thông (catheter) chụp, lau 

dây dẫn (guidewire) bằng gạc tẩm nướ muối pha heparin. 

- Luồn dây dẫn vào trong lòng catheter chụp. 

- Kết nối đường cản quang vào manifold, đảm bảo không có khí tồn tại trong 

đường cản quang. 



 

 

- Chọc động mạch quay, luồn Introducer Sheath vào động mạch quay, tráng rửa 

Sheath bằng nước muối sinh lý pha heparin. 

- Bơm 100-200 microgam NTG vào động mạch qua ống sheath để hạn chế co thắt 

động mạch quay. 

- Bơm 5000 đơn vị heparin vào động mạch qua sheath. 

- Có thể dùng thêm 100 µg verapamil. 

- Đẩy dây dẫn và catheter (TIG) đồng thời qua động mạch quay cho tới gốc 

- động mạch chủ. Lưu {: luôn đẩy dây dẫn trước và catheter theo sau. 

- Rút dây dẫn, lưu lại catheter. Kết nối catheter với hệ thống manifold, thực 

hiện quy trình để đảm bảo không có không khí trong catheter và hệ thống 

manifold. 

- Thiết lập chế độ máy chụp mạch: tốc độ chụp 15 khung hình/giây. Cỡ bóng 7 

inches (18 cm). Có thể thay đổi tuz thuộc thủ thuật viên. 

- Chụp chọn lọc động mạch vành (hình 2.B.C.) 

o Xoay catheter để đầu catheter vào thân chung động mạch vành trái. 

Tiến hành chụp chọn lọc động mạch vành trái, lượng thuốc cản quang 

cho mỗi lần chụp từ 6-10ml. 

o Xoay catheter sang xoang vành phải và chọn lọc vào động mạch vành 

phải. Chụp chọn lọc động mạch vành phải, lượng thuốc cả quang cho 

mỗi lần chụp từ 4-6ml. 

o Các góc chụp động mạch vành được trình bày trong bảng 7-1. 

Bảng 7-1. Các góc chụp động mạch vành 

Đoạn mạch vành Lỗ vào, các chỗ phân nhánh 

Thân chung động mạch vành trái 
Trước sau (AP) 
Nghiêng trái chếch đầu 
Nghiêng trái chếch chân (Spider) 

Đoạn 1 động mạch liên thất trước 
Nghiêng trái chếch đầu 
Nghiêng phải chếch chân 

Đoạn 2 động mạch liên thất trước 
Nghiêng trái chếch đầu 
Nghiêng phải chếch đầu 
Nghiêng trái 90˚ (lateral) 

Đoạn 3 động mạch liên thất trước 
AP 
Nghiêng phải chếch đầu 
Nghiêng trái 90˚ 

Nhánh chéo (Diagonal) 
Nghiêng trái chếch đầu 
Nghiêng phải chếch đầu hoặc chếch chân 

Đoạn 1 động mạch mũ 
Nghiêng phải chếch chân 
Nghiêng trái chếch chân 

Đoạn 2 động mạch mũ Nghiêng phải chếch chân 



 

 

Nghiêng trái chếch chân 
Nghiêng phải chếch đầu 

Nhánh giữa (Ramus) 
Nghiêng trái chếch chân 
Nghiêng phải chếch chân 
Nghiêng trái 90˚ 

Nhánh bờ (OM) 
Nghiêng phải chếch chân 
Nghiêng trái chếch chân 
Nghiêng phải chếch đầu (đánh giá đoạn xa) 

Đoạn 1 động mạch vành phải Nghiêng trái 30˚ 

Đoạn 2 động mạch vành phải 
Nghiêng trái 30˚ 
Nghiêng phải 30˚ 
Nghiêng trái 90˚ 

Đoạn 3 động mạch vành phải 
Nghiêng trái chếch đầu 
Nghiêng trái 90˚ 

Nhánh liên thất sau (RPDA) Nghiêng trái chếch đầu 

Nhánh sau bên (RPL) 
Nghiêng trái chếch đầu 
Nghiêng phải chếch đầu 
Nghiêng phải 30˚ 

Trong thực hành, các tư thế thường dùng để đánh giá động mạch vành như sau: 

- Chụp ĐMV phải: Nghiêng trái (LAO) 30o sẽ thấy rõ toàn bộ đường đi  ĐMV phải; 

Nghiêng trái (LAO) 30o và chếch đầu (CRA) 30o sẽ thấy rõ toàn đoạn 3, hai nhánh 

PDA và PLV của ĐMV phải; Nghiêng phải (RAO) 30o sẽ thấy rõ đoạn 2 ĐMV phải. 

- Chụp ĐMV trái: (1) Tư thế Nghiêng Phải (LAO) 10o và chếch chân (CAU) 30o cho 

rõ thân chung ĐMV trái (LM), đoạn 1 LAD và toàn bộ LCx; (2) Tư thế Nghiêng trái 

(LAO) 30 - 40o và chếch chân (CAU) 30 - 40o (còn gọi là tư thế Spider View), cho 

phép quan sát rõ LM, chỗ chia nhánh và đoạn 1 của LAD và LCx; (3) Tư thế 

Nghiêng phải (RAO) 0-10o và chếch đầu (CRA) 35 - 40o, cho phép quan sát rõ 

đoạn 2, 3 của LAD và các nhánh Diagonal. 

 Chụp động mạch vành qua đƣờng động mạch đùi 

- Bơm rửa catheter chụp và dây dẫn, luồn dây dẫn vào trong lòng catheter chụp. 

- Kết nối đường cản quang vào manifold, đảm bảo không có khí tồn tại trong 

đường cản quang. 

- Mở đường vào động mạch đùi. 

- Đẩy dây dẫn và catheter chụp động mạch vành qua động mạch đùi cho tới gốc 

động mạch chủ. Lưu {: luôn đẩy guidewire đi trước và catheter theo sau. Thận 

trọng tránh để guidewire đi lên động mạch cảnh. 

- Rút dây dẫn, lưu lại catheter. Kết nối catheter với hệ thống manifold, thực hiện 

quy trình để đảm bảo không có không khí trong catheter và hệ thống manifold. 



 

 

- Chụp chọn lọc động mạch vành trái và phải tương tự quy trình chụp qua đường 

động mạch quay. Lượng thuốc cản quang tương tự như chụp qua động mạch 

quay. 

 Đánh giá kết quả chụp động mạch vành 

 Cách đánh giá kết quả 

- Đánh giá tổng quan giải phẫu hệ ĐMV, bên phải hay trái trội hơn (căn cứ vào 

nhánh PDA bên phải có nuôi dưỡng bù sang trái nhiều không). 

- Đánh giá các bất thường về giải phẫu, vị trí xuất phát, đường đi ĐMV… 

- Đánh giá tổn thương ĐMV: 

o Vị trí tổn thương (hẹp) 

o Số lượng nhánh bị hẹp 

o Mức độ hẹp đo theo % đường kính chỗ hẹp nhất so với chỗ lành tham 

chiếu trước chỗ hẹp (nhẹ < 50%; vừa 50 – 70%; nhiều > 70%; tắc hoàn 

toàn) 

o Tính chất hẹp: lệch tâm, vôi hóa, dài, huyết khối 

o Dòng chảy phía sau 

o Tuần hoàn bàng hệ 

o Tính toán các thang điểm theo AHA/ACC; SYNTAX… 

- Các đánh giá khác: cầu cơ ĐMV… 

VI. TAI BIẾN VÀ XỬ TRÍ 

- Giảm đột ngột áp lực trong khi chụp động mạch vành: thường là do có tổn 

thương lỗ vào động mạch vành nên đầu catheter chụp gần như bịt kín lỗ vào 

động mạch vành, lập tức rút catheter ra khỏi động mạch vành. 

- Rối loạn nhịp trầm trọng: nhịp chậm xoang, ngừng xoang, nhịp nhanh thất, rung 

thất,...Lập tức rút catheter chụp ra khỏi động mạch vành, sốc điện hoặc dùng 

thuốc để khống chế các rối loạn nhịp kể trên. 

- Co thắt động mạch quay quá mức: bơm 100-200 µg nitroglycerin vào động mạch 

quay, rút nhẹ nhàng catheter chụp và cân nhắc chụp qua động mạch đùi. 

- Tắc ĐMV cấp do: gây tách thành ĐMV; huyết khối cần phát hiện và khắc phục 

ngay bằng biện pháp can thiệp nong bóng, đặt stent, hút huyết khối… Nếu do 

bơm khí vào ĐMV, cần phát hiện sớm, có thể hút khí, giảm đau, chống đông đầy 

đủ. 

- Thủng, vỡ ĐMV: do quá thô bạo, là một cấp cứu cần hút dịch màng tim, khống 

chế chỗ vỡ bằng bóng, stent có màng bọc, phẫu thuật cấp khi cần thiết. 

- Theo dõi vết chọc động mạch sau khi rút sheath để xử lí biến chứng chảy máu. 



 

 

- -Tổn thương mạch quay hay mạch cánh tay gây thủng mạch, biểu biện người 

bệnh thấy đau và sưng nề cánh-cẳng tay: băng ép cánh-cẳng tay không cho chảy 

máu thêm. Có thể chụp động mạch để xác định vị trí tổn thương và dùng băng đo 

huyết áp để tạo áp lực ép trong vòng 10-15 phút. 

VII. TÀI LIỆU THAM KHẢO  

- Luật khám chữa bệnh (Bộ Y tế): số 40/2009/QH12 ngày 23/11/2009; 

- Quyết định số 3983/QĐ-BYT về việc ban hành tài liệu “Hướng dẫn quy trình kỹ 

thuật nội khoa, chuyên ngành tim mạch” ngày 03/10/2014; 

- Quy chế bệnh viện: số 1895/1997/BYT – QĐ ngày 19/09/1997; 

- Quy chế hoạt động Khoa Nội Tổng Hợp - Bệnh viện Bình Dân. 

QUY TRÌNH NONG VÀ Đ T STENT ĐỘNG MẠCH VÀNH 

I. ĐẠI CƯƠNG 

- Can thiệp động mạch vành (ĐMV) qua da được hiểu là qua ống thông, luồn dây 

dẫn (guidewire) qua tổn thương (hẹp, tắc), rồi đưa bóng và/hoặc stent lên để 

nong rộng chỗ hẹp/tắc và đặt stent để lưu thông lòng mạch. Can thiệp ĐMV đôi 

khi cũng đi kèm các thủ thuật đặc biệt khác như hút huyết khối, khoan phá mảng 

xơ vữa (rotablator)… 

II. CHỈ ĐỊNH 

- Đau thắt ngực ổn định mà không khống chế được dù đã điều trị nội khoa tối ưu 

- Đau thắt ngực ổn định, có bằng chứng của tình trạng thiếu máu cơ tim  (nghiệm 

pháp gắng sức dương tính hoặc xạ hình tưới máu cơ tim dương  tính) và tổn 

thương ở động mạch vành cấp máu cho một vùng lớn cơ tim 

- Đau ngực không ổn định/nhồi máu cơ tim cấp không có ST chênh lên mà phân 

tầng nguy cơ cao. 

- Nhồi máu cơ tim cấp có ST chênh lên. 

- Đau thắt ngực xuất hiện sau khi phẫu thuật làm cầu nối chủ vành. 

- Có triệu chứng của tái hẹp mạch vành sau can thiệp động mạch vành qua da. 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

- Tổn thương không thích hợp cho can thiệp (ví dụ: tổn thương nặng lan tỏa, tổn 

thương nhiều thân mạch vành, tổn thương đoạn xa,...). 

- Tổn thương mạch vành có nguy cơ cao dẫn đến tử vong nếu động mạch vành đó 

bị tắc lại trong quá trình can thiệp. 

- Thể tạng dễ chảy máu nặng (số lượng tiểu cầu thấp, rối loạn  đông  máu,…) 

- Người bệnh không tuân thủ điều trị trước và sau khi làm thủ thuật can thiệp. 



 

 

- Tái hẹp nhiều vị trí sau khi can thiệp. 

Lưu ý: nhiều người bệnh có chống chỉ định tương  đối, nhưng can thiệp mạch vành 
qua da lại là lựa chọn điều trị duy nhất của họ. 

IV. CHUẨN BỊ 

 Người thực hiện 

- 02 bác sĩ và 02 điều dưỡng được đào tạo thành thạo về tim mạch can thiệp 

 Người bệnh 

- Người bệnh được giải thích kỹ về thủ thuật, đồng ý làm thủ thuật và ký vào giấy 

cam kết thực hiện thủ thuật. 

- Cần đảm bảo người bệnh đã dùng đầy đủ thuốc chống ngưng tập tiểu cầu 

(aspirin, clopidogrel) trước thủ thuật can thiệp. Có thể thay bằng các nhóm thuốc 

mới như ticagrelor, prasugrel. 

- Kiểm tra lại các tình trạng bệnh đi kèm (vd. Bệnh dạ dày, bệnh phổi mạn tính), 

chức năng thận... 

- Kiểm tra người bệnh về tiền sử bệnh l{ như tiền sử xuất huyết tiêu hóa, các bệnh 

rối loạn đông máu, dị ứng các thuốc cản quang… 

 Phương tiện 

- Bàn để dụng cụ: bao gồm bộ bát vô khuẩn, áo phẫu thuật, găng tay. 

- Gạc vô khuẩn; bơm 5ml, 10ml, 20ml, 50ml; dụng cụ ba chạc. 

- Bộ dụng cụ mở đường  vào  động mạch: 01 bộ sheath, 01 kim chọc mạch, thuốc 

gây tê tại chỗ (Lidocain hoặc Novocain) 

- Ống thông can thiệp  động mạch vành (guide): các loại guide thông thường là 

EBU, JL, JR, AL, AR, XB,  tùy theo đặc điểm giải phẫu của động mạch vành cần can 

thiệp và thói quen của thủ thuật viên 

- Dây dẫn (guidewire) cho guide 

- Bộ kết nối guide can thiệp với hệ thống manifold (khúc nối chữ Y) và khúc nối 

ngắn. 

- Thiết bị để điều khiển guidewire: introducer và torque. 

- Bơm áp lực định liều: dùng để tạo áp lực làm nở bóng hoặc stent theo một áp lực 

mong muốn. 

- Dây dẫn (guidewire) can thiệp động mạch vành. Có rất nhiều loại guidewire mạch 

vành. Chọn lựa guidewire tùy theo đặc điểm tổn thương động mạch vành và thói 

quen của thủ thuật viên. 

- Bóng nong động mạch vành: chọn kích thước và loại bóng (áp lực thường, áp lực 

cao, bóng có lưỡi cắt - cutting balloon,...) tùy theo đặc điểm tổn thương. 



 

 

- Stent: stent được lựa chọn phù hợp với độ dài và đường kính tham chiếu của tổn 

thương, chọn stent phù hợp để đảm bảo che phủ hết tổn thương và đảm bảo độ 

áp thành tối đa. 

- Pha loãng thuốc cản quang và hút vào bơm áp lực. Pha loãng thuốc cản quang và 

nước muối sinh lý theo tỉ lệ 1:1 

- Các loại thuốc dùng trong quá trình can thiệp và cấp cứu: heparin không phân 

đoạn, nitroglycerin, adenosin, dobutamin, dopamin, atropin, xylocain, verapamil, 

thuốc ức chế GP IIb/IIIa... 

- Các phương tiện cấp cứu: oxy mask, bóng, nội khí quản, máy sốc điện, bóng 

ngược dòng động mạch chủ, máy tạo nhịp tạm thời,… 

 Hồ sơ bệnh án:  

- Được hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bộ Y tế. 

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 

 Mở đường vào mạch máu 

- Sát trùng da rộng rãi khu vực tạo đường vào mạch máu 

- Mở đường vào động mạch quay hoặc động mạch đùi. 

 Đặt ống thông can thiệp (guiding catheter) 

- Sau khi chụp ĐMV chọn lọc, xác định tổn thương, xác định vị trí cần phải can 

thiệp. 

- Lên kế hoạch, chiến lược can thiệp. 

- Kết nối ống thông với hệ thống khoá chữ Y, manifold. 

- Trước khi đưa ống thông qua sheath động mạch, flush dịch nhiều lần để đảm bảo 

không còn không khí trong hệ thống guiding- manifold- bơm thuốc cản quang. 

- Đặt ống thông can thiệp vào lòng động mạch vành tương tự kỹ thuật đặt ống 

thông chẩn đoán. 

- Kết nối đuôi ống thông can thiệp (guiding) với đường đo áp lực. 

 Tiêm heparin cho người bệnh 

- Trước khi đưa dụng cụ can thiệp vào mạch vành phải cho người bệnh dùng 

heparin. Liều heparin là 70-100 đơn vị/kg cân nặng, tiêm tĩnh mạch. Nếu người 

bệnh đã chụp ĐMV đường mạch quay, đã được dung đủ heparin thì không cần 

cho thêm. 

- Khi thủ thuật kéo dài, kiểm tra thời gian đông máu hoạt hoá (ACT). 

- Mục tiêu là ACT từ 250-350 giây. Nếu ACT thấp phải bổ sung liều heparin. Trong 

thực hành, có thể cho thêm 1000 đơn vị heparin sau 1 giờ thủ thuật tiến hành. 



 

 

 Tiến hành can thiệp mạch vành 

- Uốn đầu dây dẫn (guide wire) can thiệp ĐMV (loại 0,014‟‟), hơi gập một góc 45 – 

60o, đề có thể lái theo các nhánh ĐMV, qua tổn thương.  

- Luồn, lái guidewire can thiệp qua vị trí tổn thương, sau khi đầu guidewire đã qua 

tổn thương, tiếp tục đẩy guidewire tới đầu xa của động mạch vành (chú ý không 

đi vào nhánh nhỏ hoặc quá xa). 

- Tiến hành nong bóng để làm nở rộng lòng mạch vị trí tổn thương 

o Tùy thuộc vào mục đích (chỉ nong bóng đơn thuần, không đặt stent 

hoặc nong bóng kết hợp với đặt stent) mà chọn loại bóng có kích thước 

phù hợp với tổn thương. 

o Kết nối bóng với bơm áp lực có chứa thuốc cản quang pha loãng. 

o Luồn bóng vào guidewire và đẩy trượt bóng tới vị trí mong muốn, test 

lại bằng thuốc cản quang để đảm bảo vị trí chính xác của bóng. 

o Bơm bóng với áp lực theo hướng dẫn ở bảng áp lực, thời gian lên bóng 

tùy thuộc vào { định của bác sĩ can thiệp, thường từ 10 – 30 giây. 

o Có thể bơm bóng và xẹp bóng nhiều lần tùy thuộc vào { định của bác sĩ 

can thiệp. 

o Rút bóng nong ra khỏi hệ thống guiding catheter. 

- Tiến hành đặt stent để tránh hiện tượng hẹp trở lại (recoil) của long động mạch 

vành sau khi nong bóng 

o Chọn loại stent phù hợp với chiều dài và đường kính tham chiếu của 

tổn thương vừa được nong bóng. 

o Luồn stent vào guide wire, nhẹ nhàng  đẩy stent tới vị trí mong muốn, 

kết nối bơm áp lực định liều có thuốc cản quang pha loãng với đuôi 

stent, thử test nhiều lần ở các tư thế chụp khác nhau để đảm bảo vị trí 

chính xác tối ưu của stent. 

o Làm nở stent với áp lực theo bảng áp lực và { định của bác sĩ can thiệp. 

- Kiểm tra xem stent đã nở tốt hay không. Nếu stent chưa nở tốt theo lòng mạch có 

thể sử dụng bóng loại chịu được áp lực cao nong lại stent để đảm bảo stent áp sát 

thành động mạch tốt nhất. 

- Sau khi đã đặt stent, chụp lại động mạch vành để đảm bảo không có biến chứng 

(lóc tách động mạch vành, dòng chảy chậm,...). Sau đó rút guide wire và guiding 

ra khỏi động mạch vành, kết thúc thủ thuật 

VI. THEO DÕI 

 Rút sheath 

- Đường vào động mạch quay 



 

 

o Sheath mạch quay được rút ngay sau khi kết thúc thủ thuật, băng ép 

bằng băng cố định. 

o Nới băng ép sau 2 giờ, và tháo băng ép sau 4 giờ - 6 giờ (nếu không có 

tình trạng chảy máu). 

- Đường vào động mạch đùi 

o Nếu dùng dụng cụ đóng động mạch chuyên dụng, có thể rút sheath 

ngay sau thủ thuật 

o Nếu cầm máu bằng ép thủ công, sheath mạch đùi được khâu cố định và 

lưu giữ trong vòng 3 giờ sau thủ thuật. L{ tưởng nhất là thử ACT trước 

khi rút sheath. Rút sheath nếu ACT < 160 giây. Nếu muốn rút sheath 

sớm có thể dùng protamin trung hoà heparin (liều 

- 10g protamin cho 100 đv heparin). Sau khi rút sheath, ép cầm máu bằng tay. 

 Chăm sóc người bệnh sau rút sheath 

- Trong thời gian người bệnh còn nằm tại giường, y tá phải theo dõi người bệnh 

mỗi nửa giờ một lần, kiểm tra các thông số sau: 

o Mạch, huyết áp và các dấu hiệu của sốc giảm thể tích 

o Vùng đùi bên chọc nhằm phát hiện chảy máu hoặc sự hình thành khối 

máu tụ 

o Mạch mu chân, màu sắc và nhiệt độ da của chân bên chọc mạch đảm 

bảo không có tình trạng thiếu máu chi. 

- Ngoài ra cần hướng dẫn người bệnh: 

o Nằm tại giường trong 6 giờ đầu nếu. Giữ thẳng chân bên can thiệp 

trong 2 giờ đầu 

o Ấn giữ vùng vết chọc khi ho hoặc hắt hơi 

o Gọi ngay y tá khi phát hiện ra chảy máu tái phát 

o Báo cho y tá nếu thấy đau nhiều vùng can thiệp 

o Uống thêm nước để phòng tụt áp và bệnh thận do thuốc cản quang 

VII. TAI BIẾN VÀ XỬ TRÍ 

 Giảm áp lực đột ngột (hiện tượng tì đầu ống thông) 

- Hiện tượng tì đầu do ống thông can thiệp nằm quá sâu trong lòng mạch vành, 

hoặc có hẹp lỗ vào động mạch vành. 

- Xử trí: rút ống thông ra khỏi động mạch vành, dùng ống thông can thiệp có lỗ bên 

 Rối loạn nhịp 

- Rối loạn nhịp nhanh: xử trí bằng các loại thuốc. Nếu có nhịp nhanh thất có rối 

loạn huyết động hoặc rung thất: sốc điện 

- Rối loạn nhịp chậm: dùng atropin, có thể cần đặt máy tạo nhịp tạm thời 



 

 

- Tìm nguyên nhân gây ra rối loạn nhịp để điều trị. 

 Hiện tượng dòng chảy chậm 

- Xử trí bằng tiêm thuốc giãn mạch vào mạch vành, l{ tưởng nhất là sử dụng micro-

catheter để bơm vào đoạn xa mạch vành 

- Các loại thuốc và liều dùng: 

o Nitroglycerin: 100-200µg 

o Adenosin: 100µg 

o Verapamil: 100-200µg 

- Có thể bơm nhiều lần cho đến khi dòng chảy đạt TIMI3. 

 Tách, vỡ thành động mạch vành 

- Đặt stent nếu có tách thành động mạch vành 

- Tràn máu màng tim: tùy theo mức độ tràn máu mà có thể gây ra ép tim cấp. Tiến 

hành chọc dẫn lưu máu màng tim, truyền dịch hoặc máu nếu cần thiết, đồng thời 

tìm vị trí vị vỡ ĐMV để bơm bóng cầm máu hoặc đặt stent loại có màng bọc, hoặc 

phẫu thuật cấp. 

 Thủng mạch vành 

- Lỗ thủng nhỏ: bơm bóng ở đầu gần mạch vành, trong vòng 5-10 phút để cầm máu 

- Lỗ thủng lớn: đặt stent có màng bọc để bịt lỗ thủng 

  



 

 

- Xử trí tràn máu màng tim 

o Chọc dịch màng tim nếu có ép tim cấp 

o Truyền dịch hoặc máu nếu cần thiết 

o Hội chẩn ngoại khoa nếu cần phẫu thuật. 

 Các biến chứng khác 

- Tắc mạch khác: tai biến mạch não, tắc mạch đùi, mạch quay… 

- Tách thành động mạch chủ do thủ thuật 

- Bơm khí vào động mạch vành 

- Biến chứng cường phế vị do đau gây nhịp chậm, tụt huyết áp (cho atropin, thuốc 

vận mạc nếu cần). 

- Dị ứng thuốc cản quang, sốc phản vệ: cần phát hiện sớm để xử trí. 

- Nhiễm trùng (hiếm gặp) 

- Biến chứng tại chỗ chọc mạch: chảy máu, máu tụ, giả phình… 

- Suy thận do thuốc cản quang (chú ý truyền đủ dịch trước can thiệp) 

- Các biến chứng liên quan đến rơi dụng cụ: rơi stent, đứt rơi  đầu wire… có thể 

dùng dụng cụ như thòng lọng (snare) để kéo ra… 
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QUY TRÌNH B T LỖ THÔNG LIÊN NHĨ 

I. ĐẠI CƯƠNG 

- Thông liên nhĩ (TLN) là một bệnh tim bẩm sinh chiếm tỉ lệ khoảng 5% - 10%. Đa số 

các bệnh nhân thông liên nhĩ không có triệu chứng cơ năng mà chỉ có các triệu 

chứng lâm sàng rất kín đáo. Do đó, cùng với bệnh van động mạch chủ, van 2 lá thì 

TLN là bệnh tim bẩm sinh còn hay gặp nhất ở người lớn. Trong số các thể TLN thì 

TLN lỗ thứ phát lại thường gặp nhất, chiếm khoảng 60% - 70%. Lỗ thông nằm gần 

lỗ oval, ở trung tâm vách liên nhĩ. Việc điều trị có nhiều tiến bộ, trong đó việc bít 

lỗ thông liên nhĩ cho các Bệnh nhân bị TLN kiểu lỗ thông thứ phát, là một tiến bộ 

quan trọng, cho phép điều trị triệt để cho Bệnh nhân mà không cần phẫu thuật. 

Phương pháp này ngày càng chứng minh được tính hiệu quả như thời gian nằm 

viện ngắn, ít đau, không có sẹo mổ, ít biến chứng. Hiện nay, dụng cụ phổ biến để 

bít TLN là dùng loại có dạng hình dù với 2 đĩa, bằng khung nitinol có màng bọc 

bằng polyutheran.  

Phạm vi áp dụng   

- Bệnh nhân > 15 tuổi có bệnh thông liên nhĩ có đặc điểm sau:  

o  Thông liên nhĩ lỗ thứ phát 

o  Có triệu chứng cơ năng 

o  Không có triệu chứng cơ năng nhưng lại có dày/giãn thất phải hoặc nhĩ 

phải, tăng áp lực động mạch phổi (đo trên siêu âm tim). 

o  Không có triệu chứng nhưng lại có Qp/Qs ≥ 1,5 

- Tiêu chuẩn lọai trừ: 

o  Đường kính lỗ thông > 38 mm 

o  Các rìa lổ thông < 5mm, ngọai trừ rìa động mạch chủ 

o  Tăng áp động mạch phổi nặng, nghi ngờ có đảo shunt (khảo sát trên 

siêu âm tim). 

o  Nhiều lỗ thông liên nhĩ 

o  Lỗ thông liên nhĩ trong các trường hợp cuộc sống bệnh nhân phụ thuộc 

vào lỗ thông liên  nhĩ. 

II. CHỈ ĐỊNH 

- Thông liên nhĩ (TLN) kiểu lỗ thứ phát không quá lớn, kích thước lỗ thông đo trên 

siêu âm qua thành ngực và siêu âm qua thực quản ≤ 34 mm.  

- Có gờ xung quanh lỗ thông đủ rộng (> 5 mm): gờ van nhĩ thất, gờ tĩnh mạch phổi 

phải, gờ động mạch chủ, xoang vành. Với một số trung tâm có kinh nghiệm, gờ 

phía động mạch chủ có thể ngắn hơn.  



 

 

- Luồng thông lớn, shunt trái – phải là chính, có tăng cung lượng tim qua lỗ thông 

với (Qp/Qs>1,5).  

- Bệnh nhân tăng gánh buồng tim phải và có giảm oxy. Đường kính thất phải/thất 

trái > 2/3 

- Bệnh nhân có dấu hiệu rối loạn nhịp nhĩ, tắc mạch nghịch thường cũng có chỉ định 

bít lỗ thông, cho dù dòng shunt nhỏ..  

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

- Hình thái giải phẫu TLN lỗ thứ hai không phù hợp cho bít TLN bằng dụng cụ qua 

da: lỗ thông quá lớn > 34mm; các gờ ngắn (< 5 mm); TLN kèm theo phình vách lớn  

- Các thể thông liên nhĩ khác:  TLN kiểu xoang tĩnh mạch, TLN thể xoang vành, TLN 

lỗ thứ nhất, TLN hình sàn  

- TLN với các bất thường tim bẩm sinh khác cần phẫu thuật sửa chữa toàn bộ  

- TLN có tăng áp lực động mạch phổi cố định: Shunt phải-trái (shunt đảo chiều), 

giảm oxy máu (hội chứng Eisenmenger) 

- Có rối loạn về đông máu và chảy máu 

- Đang có một bệnh nặng hoặc cấp tính khác. 

IV. CHUẨN BỊ 

 Người thực hiện: 

- 02 bác sĩ và 02 kỹ thuật viên phòng chuyên ngành tim mạch can thiệp 

 Phương tiện:  

- Bàn để dụng cụ: bao gồm bộ bát vô khuẩn, áo phẫu thuật, găng tay, toan vô 

khuẩn. - Gạc vô khuẩn; bơm 5ml, 10ml, 20ml, 50ml; dụng cụ ba chạc. - Bộ dụng cụ 

mở đường vào tĩnh mạch đùi: bộ sheath, kim chọc mạch, thuốc gây tê tại chỗ 

(Lidocain - Bóng AGA đo kích thước lỗ thông liên nhĩ, gồm cả bơm và thước đo. - 

Dù bít thông liên nhĩ (có đủ các cỡ để lựa chọn) - Hệ thống đưa dụng cụ (delivery 

sheath) có đường kính từ 6F đến 14F bao gồm ống thông, dây dẫn, khúc nối và 

dây cáp vít vào dụng cụ. - Thuốc cản quang pha với nước muối sinh lý theo tỉ lệ 

1:5 

 Bệnh nhân 

- Bệnh nhân và thân nhân được giải thích kỹ về thủ thuật và đồng ý làm thủ thuật 

và ký vào bản cam kết làm thủ thuật.  

- Kiểm tra lại các tình trạng bệnh đi kèm 

- Với các Bệnh nhân trẻ em cần gây mê nội khí quản. 

- Với các Bệnh nhân lớn hơn 12 tuổi có thể tiến hành thủ thuật bằng gây tê tại chỗ.  

- Nhịn ăn trước thủ thuật 6h 



 

 

- Chuẩn bị đường truyền bên tay trái BN và truyền 500 ml dịch (Glucose 5% hoặc 

NaCl 0.9%) trong quá trình thủ thuật 

 Hồ sơ bệnh án:  

- Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bộ Y tế 

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 

- Sát trùng da rộng rãi khu vực tạo đường vào mạch máu ở vùng bẹn – đùi 2 bên 

- Tê tại chỗ bằng Lidocaine 2% - Mở đường vào tĩnh mạch đùi phải  

- Thông tim phải đo các thông số về huyết động và bão hoà ôxy.  

- Sử dụng ống thông MP đưa từ tĩnh mạch đùi lên động mạch phổi. Đánh giá áp lực 

động mạch phổi và đảm bảo không có hẹp van động mạch phổi phối hợp.  

- Kéo ống thông về nhĩ phải, đưa qua lỗ TLN sang nhĩ trái và đưa vào tĩnh mạch 

phổi. Tốt nhất là tĩnh mạch phổi trái trên.  

- Đưa guidewire cứng vào tĩnh mạch phổi, rút ống thông và lưu lại guidewire.  

- Sử dụng bóng đo kích thước TLN: Đẩy bóng trên guidewire cứng lên lỗ thông liên 

nhĩ. Bơm bóng bằng thuốc cản quang đã pha với tỷ lệ 1:5 tại vị trí lỗ TLN. Ngừng 

bơm khi xuất hiện rõ eo bóng 

- Đo kích thước eo bóng trên phim chụp dựa vào các điểm mốc trên bóng.  

- Làm xẹp bóng, rút bóng ra khỏi cơ thể. Đo lại kích thước bóng bằng cách bơm 

một lượng thuốc cản quang tương tự. Xác định kích thước lỗ TLN theo phương 

pháp: trên phim chụp và phương pháp đo trực tiếp ở ngoài. 

- Chọn dụng cụ bít TLN. Kích cỡ dụng cụ thường lớn hơn 1 mm so với kích thước lỗ 

TLN đo được.  

- Qua guidewire cứng, đẩy delivery sheath vào nhĩ trái  

- Dụng cụ bít TLN sẽ được bắt vít vào dây cáp, kéo thẳng ra trong khúc nối và đẩy 

vào lòng của delivery sheath.  

- Khi dụng cụ đã lên đến đầu trong của delivery sheath, từ từ đẩy dụng cụ vào 

trong nhĩ trái để mở cánh nhĩ trái. Sau đó từ từ kéo dụng cụ về để mở cánh nhĩ 

phải trong nhĩ phải. - Kiểm tra phim chụp ở tư thế nghiêng trái chếch đầu, đảm 

bảo 2 cánh của dù không chạm nhau. - Tiến hành làm siêu âm tim và chụp kiểm 

tra lại các tư thế, đảm bảo dù nằm đúng vị trí với 2 cánh nằm 2 bên, vách liên nhĩ 

ở giữa và không có sự biến dạng dù….  

- Sau khi đã chắc chắn dù nằm đúng vị trí, tháo dù và rút toàn bộ hệ thống ra.  

- Nếu cần có thể đo lại áp lực động mạch phổi và chụp lại động mạch phổi để đảm 

bảo không còn shunt tồn lưu qua vách liên nhĩ. 



 

 

VI. THEO DÕI 

 Thời kỳ hậu phẫu 

- Bệnh nhân được kiểm tra lại trên siêu âm sau khi bít TLN 

 Sau thời kỳ hậu phẫu 

- Tất cả các bệnh nhân được dùng aspirin 6 tháng và phòng viêm nội tâm mạc 

nhiễm khuẩn trong vòng 1 năm. 

VII. TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG 

- Rớt dù: có dụng cụ bắt dù đề đưa ra ngoài cơ thể 

- Các biến chứng còn lại giống như các thủ thuật can thiệp nội mạch khác. 

VIII. TÀI LIỆU THAM KHẢO 

- Structural Heart Disease: Atrial Septal Defects – The Cardiac Catheterization 

Handbook 5th edition – Morton J.Kern 

- Advanced Intervention Cardiology Tips and Tricks 4th edition – Thach Nguyen – 

Chapter 27: Percutaneous Intervention of Cardiac Congenital Anomalies: Atrial 

Septal Defect 

 

  



 

 

QUY TRÌNH SIÊU ÂM TIM CẤP CỨU TẠI GIƯỜNG 

I. ĐẠI CƯƠNG 

- Siêu âm - Doppler tim là thăm dò không xâm nhập (hoặc xâm nhập tối thiểu), có 

thể thực hiện nhiều lần. 

- Thông tin thu được nhanh, chính xác 

- Siêu âm tại giường chỉ nên tập trung vào mục tiêu chính 

- Siêu âm 2D phối hợp với Doppler cho phép đánh giá được các mục tiêu đặt ra 

- Từ đó siêu âm tim cấp cứu tại giường cho phép chẩn đoán những tình huống lâm 

sàng trầm trọng (khi đó người bệnh không thể di chuyển để đi làm siêu âm 

thường quy tại phòng siêu âm tim) 

II. CHỈ ĐỊNH 

- Chỉ định của siêu âm tim cấp cứu tại giường là những trường hợp cần lầm siêu âm 

tim mà tình trạng người bệnh nặng không thể di chuyển đi làm siêu âm tại phòng 

siêu âm tim được. 

- Ví dụ một số chỉ định như sau: 

o Nghi ngờ tràn dịch màng ngoài tim, ép tim. 

o Trường hợp ngừng tuần hoàn 

o Nghi ngờ phình tách động mạch chủ 

o Tình trạng thiếu oxy không đáp ứng điều trị 

o Tình trạng Shock. 

o Thực hiện thủ thuật tại giường dưới hướng dẫn của siêu âm: chọc dịch 

màng tim dưới hướng dẫn của siêu âm,… 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

* Siêu âm tim qua thành ngực không có chống chỉ định 

- Tuy nhiên siêu âm tim qua thành ngực sẽ khó khăn cho việc đánh giá  

- kết quả nếu hình ảnh mờ 

* Siêu âm tim qua thực quản sẽ khắc phục được hạn chế của siêu âm qua thành ngực 

khi hình ảnh siêu âm qua thành ngực không rõ. Tuy nhiên siêu âm tim qua thực quản 

có một số chống chỉ định như sau: 

- Các bệnh lý thực quản: Hẹp thực quản, mới phẫu thuật thực quản,... 

- Tia xạ trung thất 

- Bệnh lý cột sống cổ nặng nề 



 

 

IV. CHUẨN BỊ 

 Người thực hiện 

- 01 bác sỹ được đào tạo về siêu âm tim 

- 01 điều dưỡng 

 Phương tiện 

- Máy siêu âm có chương trình siêu âm tim, có đủ các phương thức siêu âm như 

2D, TM, Doppler xung, liên tục và màu. 

- Có đầu dò siêu âm tim qua thành ngực và qua thực quản 

- Máy in ảnh đi kèm với máy siêu âm 

- Giấy ảnh, gel 

- Siêu âm qua thực quản cần thêm: Lidocain dạng xịt, lidocain dạng gel, thuốc tiền 

mê,... 

- Găng tay, mũ, khẩu trang, ... 

 Người bệnh 

- Siêu qua thành ngực: nếu người bệnh tỉnh táo chỉ cần giải thích để người bệnh 

yên tâm 

- Siêu âm qua thực quản: Tôn trọng các chống chỉ định. Nếu người bệnh đang dùng 

thuốc an thần thì có thể tiến hành làm được ngay. Nếu người bệnh đang tỉnh thì 

dùng thuốc tiền mê như Midazolam,… 

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 

 Siêu âm tim qua thành ngực 

- Điều dưỡng đưa máy siêu âm đến tại giường người bệnh, bật máy, 

Bác sỹ tiến hành làm siêu âm tim: 

- Bác sỹ thực hiện các mặt cắt cơ bản (Trục dài, trục ngắn cạnh ức trái, mặt cắt 4 

buồng, 2 buồng, 5 buồng tim từ mỏm, các mặt cắt trục ngắn, các mặt cắt dưới 

sườn, trên hõm ức,…), dùng các kiểu siêu âm TM, 2D, Doppler xung, liên tục, màu. 

Siêu âm tim cấp cứu tại giường tuz từng người bệnh mà tập trung vào các mục 

tiêu khác nhau, tuy nhiên nên tập trung vào các mục tiêu chính như: 

Chẩn đoán tràn dịch màng tim, ép tim. 

o Xem mức độ giãn thất phải, đo áp lực động mạch phổi. 

o Đánh giá rối loạn vận động vùng và chức năng thất trái 

o Đo kích thước tĩnh mạch chủ dưới và nhận định 

o Đánh giá các van tim. 

o Đánh giá động mạch chủ 

- Sau khi thực hiện siêu âm xong, bác sỹ ghi kết quả siêu âm. 



 

 

- Sau khi kết thúc siêu âm, điều dưỡng tắt máy siêu âm, lau người người bệnh, lau 

đầu dò siêu âm và đưa máy siêu âm về phòng bảo quản máy. 

 Siêu âm tim qua thực quản 

- Người bệnh nhịn đói 4h trước khi làm thủ thuật 

- Giải thích cho người bệnh về lợi ích của siêu âm qua thực quản nếu người bệnh 

tỉnh. 

- Kiểm tra xem người bệnh có dị ứng với thuốc (lidocain) không. 

- Tháo răng giả tháo lắp và kính của người bệnh. 

- Đặt đường truyền tĩnh mạch  

- Tiền mê (nếu thấy cần thiết) 

- Bác sỹ tiến hành làm siêu âm tim qua thực quản và ghi kết quả 

- Sau khi làm xong bác sỹ hoặc điều dưỡng tiếp tục theo dõi người bệnh khoảng 30 

phút, điều dưỡng rửa đầu dò siêu âm, treo vào nơi quy định, đưa máy siêu âm về 

phòng máy 

VI. THEO DÕI 

- Siêu âm tim qua thành ngực: Không cần theo dõi gì đặc biệt 

- Siêu âm qua thực quản: Sau khi làm siêu âm cần theo dõi người bệnh khoảng 30 

phút: Theo dõi ý thức, nhịp tim, huyết áp,... 

VII. TÀI LIỆU THAM KHẢO 

- Đỗ Doãn Lợi, Nguyễn Lân Việt (Bệnh Viện Bạch mai, Bộ Y Tế) (2012). Siêu âm 

Doppler tim (Sách phục vụ đào tạo liên tục). Nhà xuất bản Y học. 

- Sherif F. Nagueh, Christopher P. Appleton, Thierry C. Gillebert, et al (2009). 

GUIDELINES AND STANDARDS. Recommendations for the Evaluation of Left 

Ventricular Diastolic Function by EchocardiographyRDS. Journal of the American 

Society of Echocardiography; 22 (2): 107 -132. 

- Writing Committee: John S. Gottdiener, James Bednarz, Richard Devereux (2004). 

AMERICAN SOCIETY OF ECHOCARDIOGRAPHY REPORT.American Society of 

Echocardiography Recommendations for Use of Echocardiography in Clinical 

Trials A Report from the American Society of Echocardiography‟s Guidelines and 

Standards Committee and The Task Force on Echocardiography in Clinical Trials. J 

Am Soc Echocardiogr; 17:1086-1119 

  



 

 

QUY TRÌNH SIÊU ÂM DOPPLER TIM 

I. ĐẠI CƯƠNG 

- Siêu âm Doppler tim là một thăm dò chẩn đoán hình ảnh giúp chẩn đoán tình 

trạng hoạt động và hình thái của các cấu trúc tim, và chẩn đoán tình trạng huyết 

động, tình trạng chuyển dịch của các dòng máu trong hệ tuần hoàn. 

- Siêu âm Doppler tim là một thăm dò không chảy máu, không gây tác hại bởi tia xạ 

(chỉ dưới 0.1mW/cm2 cơ thể), có thể làm được nhiều lần trên cùng một người 

bệnh, cho kết quả tin cậy được nếu được thực hiện bởi người được đào tạo tốt, 

và tôn trọng các qui tắc của kỹ thuật. 

- Siêu âm Doppler tim bao gồm: siêu âm tim TM, siêu âm tim hai chiều (2D), siêu 

âm - Doppler xung, Doppler liên tục và Doppler màu và siêu âm Doppler mô cơ 

tim. 

II. CHỈ ĐỊNH 

- Tất cả các trường hợp cần khảo sát hình thái và chức năng tim. 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

- Không có chống chỉ định. 

IV. CHUẨN BỊ 

  Người thực hiện 

- Bác sĩ được đào tạo tốt về kỹ thuật siêu âm tim. 

- Kỹ thuật viên hoặc trợ lý giúp chuẩn bị và hướng dẫn người bệnh. 

 Phương tiện 

- Phòng siêu âm Doppler tim được trang bị máy điều hòa nhiệt độ, máy hút ẩm, 

đồng hồ đo độ ẩm và đo nhiệt độ phòng, có bồn rửa tay, có xà phòng, dung dịch 

sát khuẩn. 

- Máy siêu âm Doppler tim với đầu dò siêu âm tim cho người lớn, có điện tâm đồ 

kết nối với máy siêu âm, có bộ phận lưu trữ hình ảnh trên băng video hoặc đĩa 

CD, hoặc đĩa quang từ, máy chụp ảnh đen trắng và/hoặc máy chụp ảnh màu kết 

nối với máy siêu âm, giấy in ảnh. 

- Máy vi tính và máy in, giấy A4 để nhập kết quả và in kết quả. 

- Giường khám bệnh với tấm trải giường sạch. 

- Gel để làm siêu âm. 

- Găng tay, khẩu trang, mũ. 

- Khăn lau 



 

 

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 

- Kiểm tra hồ sơ bệnh án. 

- Kiểm tra người bệnh. 

- Tư thế người được làm siêu âm: Nằm ngửa hơi nghiêng về bên trái trong trạng 

thái nghỉ ngơi. 

- Người thăm dò siêu âm: Ngồi ở phía bên phải của người được làm siêu âm, tay 

phải cầm đầu dò, tay trái điều chỉnh các nút của máy siêu âm. 

- Các kỹ thuật siêu âm cần thực hiện: Siêu âm TM, 2D, Doppler và Doppler màu. 

  Siêu âm tim TM 

- Đầu dò đặt ở bờ trái xương ức, khoang liên sườn III hoặc IV. Đầu dò tạo với mặt 

phẳng lồng ngực một góc từ 80 độ đến 90 độ. Sóng siêu âm thẳng góc cấu trúc 

tim, giúp đo được bề dày, bề rộng các cấu trúc này. 

Cắt ngang thất 

- Thiết đồ cạnh ức trái (trục dài và ngắn) là vị trí chuẩn nhất để đo đạc các kích 

thước của TT trên siêu âm TM (theo phương pháp của Hội siêu âm Tim mạch Hoa 

kz) 

Cắt ngang thất trái ngay sát bờ tự do của van hai lá, từ trước ra sau để thấy các cấu 

trúc: Thành ngực phía trước, thành trước của thất phải, buồng thất phải, vách liên 

thất, buồng thất trái, thành sau thất trái, thượng tâm mạc dính vào ngoại tâm mạc 

cho hình ảnh siêu âm đậm. 

 

Hình 1: Hình ảnh siêu âm TM cắt ngang thất trái. 

- Các thông số cần đo trên mặt cắt này: 

* Vào cuối thời kz tâm trương (khởi đầu sóng Q của phức bộ QRS trên ĐTĐ) 

o Đường kính thất phải. 

o Bề dày VLT. 

o Đường kính thất trái. 

o Bề dày TSTT. 

* Vào cuối thời kz tâm thu (đo ở vị trí VLT đạt được độ dày tối đa) 



 

 

o Đường kính thất trái. 

o Bề dày VLT và TSTT. 

Cắt ngang van ĐMC và nhĩ trái 

- Từ trước ra sau, thấy các cấu trúc: Thành trước lồng ngực, thành trước thất phải, 

buồng tống máu thất phải, thành trước ĐMC nối liền bằng VLT (sự liên tục van hai 

lá - ĐMC), buồng NT,thành sau NT. 

- Quan sát được 2 trong 3 lá van sigma của ĐMC: Lá vành phải và lá không vành. 

Vận  động các van sigma động mạch chủ khi mở tạo thành hình hộp. 

- Các thông số cần đo trên mặt cắt này: 

o Đường kính cuối tâm trương ĐMC. 

o Biên độ mở van ĐMC. 

o Đường kính cuối tâm thu của nhĩ trái. 

 

Hình 2. Hình ảnh siêu âm tim TM: cắt ngang ĐMC và NT 

 Siêu âm tim 2D 

- Khảo sát cấu trúc quả tim đang hoạt động. 

- Thực hiện cắt các mặt cắt cơ bản của siêu âm 2D: Mặt cắt cạnh xương  

- ức phía bên trái, mặt cắt từ mỏm tim, mặt cắt dưới bờ sườn hay dưới mũi ức, 

- mặt cắt trên hõm ức. 

 Các mặt cắt cạnh ức trái 

- Đầu dò đặt ở bờ trái xương ức, khoang liên sườn 3,4,5. Người bệnh nằm ngửa 

hay nghiêng trái. Bao gồm: mặt cắt theo trục dọc và mặt cắt theo trục ngang. 

* Mặt cắt theo trục dọc: Khảo sát buồng tống máu thất phải, van ĐMC và ĐMC lên, 

vách liên thất, thất trái, van hai lá, vòng van hai lá, các dây chằng van hai lá, nhĩ trái, 

thành sau thất trái, động mạch chủ ngực ở hình ảnh cắt ngang. 



 

 

 

Hình 3. Mặt cắt cạnh ức trái trên siêu âm tim 2D 

* Mặt cắt theo trục ngang: Thẳng góc với trục dọc của tim (xoay đầu dò 90 độ). Có 3 

mặt cắt từ trên xuống dưới: Mặt cắt qua gốc các mạch máu lớn, mặt cắt ngang qua 

van hai lá, mặt cắt ngang cột cơ. 

* Mặt cắt ngang qua gốc các mạch máu lớn: Quan sát ĐMC, van ĐMC hình chữ Y, nhĩ 

trái, nhĩ phải, vách liên nhĩ, van ba lá, buồng tống máu thất phải,  van  ĐMP,  thân  

ĐMP,  hai  nhánh ĐMP phải và ĐMP trái, động mạch vành trái. 

 

Hình 4: Hình ảnh siêu âm mặt cắt ngang qua gốc các mạch máu lớn 

 



 

 

Hình 5: Hình ảnh siêu âm mặt cắt ngang van hai lá. 

* Mặt cắt ngang van hai lá: Quan sát van hai lá nằm ở giữa thất trái. 

* Mặt cắt ngang cột cơ: Quan sát hai cột cơ: Cột cơ trước bên và cột cơ  sau giữa, 

thất phải nhỏ hơn thất trái và nằm trước thất trái, có thể thấy ĐMC xuống (cắt 

ngang) nằm sau thất trái. 

 

 

Hình 6: Hình ảnh siêu âm mặt cắt ngang cột cơ 

 Các mặt cắt từ mỏm tim 

- Người bệnh nằm ngửa hoặc nghiêng trái. Đầu dò đặt ở mỏm tim, hướng từ mỏm 

đến đáy tim. 

* Mặt cắt 4 buồng: 

- Khảo sát được cấu trúc tim theo chiều dọc: Hai buồng thất, vách liên thất, hai 

buồng nhĩ, vách liên nhĩ, van hai lá, van ba lá, các tĩnh mạch phổi đổ về nhĩ trái. 

 

Hình 7 : Hình ảnh siêu âm các mặt cắt từ mỏm tim 



 

 

* Mặt cắt hai buồng: 

- Từ mặt cắt 4 buồng, xoay đầu dò 90 độ sẽ được mặt cắt hai buồng, khảo sát thất 

trái, nhĩ trái, thành trước thất trái, thành dưới thất trái. 

 

 

Hình 8: Hình ảnh siêu âm mặt cắt hai buồng 

 Các mặt cắt dưới bờ sườn 

- Người bệnh nằm ngửa, đầu gối hơi gập. Đầu dò đặt ở thượng vị dưới mũi ức. 

Mặt cắt 4 buồng: Quan sát các cấu trúc tim tương tự như mặt cắt 4 buồng từ mỏm. 

- Mặt cắt trục ngang: Có thể cắt theo đáy tim: thấy ĐMC và thân ĐMP, cắt ngang 

van hai lá, ngang cột cơ, ngang TMC dưới và nhĩ phải. 

 Các mặt cắt trên hõm ức 

- Mặt cắt cơ bản theo trục dọc, quan sát: Cung ĐMC và các nhánh thân cánh tay 

đầu, ĐM cảnh gốc trái, ĐM dưới đòn trái, thấy được ĐMC lên, ĐMC xuống, eo 

ĐMC, ĐMP phải (cắt ngang). 

- Từ mặt cắt cơ bản này, xoay đầu dò 90 độ ngược chiều kim đồng hồ để được mặt 

cắt trục ngang: Quan sát cung ĐMC cắt ngang, ĐMP phải theo 

- chiều dọc, TMC trên và TM vô danh, nhĩ trái và các TM phổi. 

 Đánh giá chức năng thất trái trên siêu âm 2D: 

- Đánh giá vận động vùng thành tim: Thực hiện trên 4 mặt cắt: trục dọc cạnh ức 

trái, trục ngắn cạnh ức trái, bốn buồng tim từ mỏm, hai buồng tim từ mỏm. Áp 

dụng cách tính điểm vận động vùng thành tim theo Hội Siêu âm tim Hoa Kz. 

Đo phân số tống máu thất trái bằng phương pháp Simpson. 



 

 

 

 

Hình 9. Đo phân số tống máu thất trái bằng phương pháp Simpson. 

 Siêu âm Doppler 

- Quan sát điện tâm đồ đồng thời với hình ảnh siêu âm Doppler để nhận biết được 

dòng máu ở thì tâm thu hay tâm trương, hay cả hai thì. 

- Các dạng của siêu âm Doppler: Doppler xung, Doppler liên tục, Doppler màu (một 

dạng đặc biệt của Doppler xung), siêu âm Doppler mô cơ tim. 

- Khảo sát các dòng chảy: 

o Dòng van hai lá: Ghi tốt nhất ở mặt cắt 4 buồng từ mỏm tim. 

o Thời kz tâm trương: Hai sóng dương, bao gồm sóng E (sóng đổ đầy đầu 

tâm trương của thất trái) và sóng A (sóng đổ đầy khi nhĩ trái co bóp). 

 

Hình 10. Hình ảnh siêu âm Doppler xung dòng chảy van hai lá 

- Dòng tĩnh mạch phổi: Thường được ghi ở mặt cắt 4 buồng tim từ mỏm. 



 

 

 

Hình 11. Hình ảnh siêu âm Doppler xung dòng chảy tĩnh mạch phổi. 

- Dòng ĐMC: Thường ghi được ở mặt cắt 5 buồng tim từ mỏm, hoặc mặt cắt cạnh 

ức phải, hoặc mặt cắt trên hõm ức, là sóng tâm thu, lên nhanh,xuống nhanh. Phổ 

dương hay âm tuz vị trí mặt cắt. 

- Dòng van ba lá: Thường ghi được ở mặt cắt 4 buồng từ mỏm, mặt cắt cạnh ức 

trái, mặt cắt 4 buồng dưới bờ sườn. Phổ của dòng van ba lá cùng dạng với phổ 

của dòng van hai lá. 

- Dòng ĐMP: Thường ghi được ở mặt cắt cạnh ức trái. Thời kz tâm thu, phổ có 

dòng âm. Thời kz tâm trương, có thể có phổ hở van ĐMP. 

a. Theo dõi, tai biến và xử trí 
- Không có tai biến 

VI. TÀI LIỆU THAM KHẢO 

- Luật khám chữa bệnh (Bộ Y tế): số 40/2009/QH12 ngày 23/11/2009; 

- Quyết định số 3983/QĐ-BYT về việc ban hành tài liệu “Hướng dẫn quy trình kỹ 

thuật nội khoa, chuyên ngành tim mạch” ngày 03/10/2014; 

- Quy chế bệnh viện: số 1895/1997/BYT – QĐ ngày 19/09/1997; 

- Quy chế hoạt động Khoa Nội Tổng Hợp - Bệnh viện Bình Dân. 

  

  



 

 

QUY TRÌNH ĐÓNG CÁC LỖ RÒ ĐỘNG MẠCH, TĨNH MẠCH 

I. ĐẠI CƯƠNG  

- Bít các đường mạch máu bất thường có thể thực hiện để bít tắc hoàn toàn một 

hệ thống mạch của toàn bộ hoặc một phần cơ quan, hoặc chỉ một nhánh mạch 

chính, hoặc ở một điểm khu trú. Tắc nghẽn mạch máu có thể đạt được nhiều 

phương pháp qua đường ống thông như thả coil (microcoil, Gianturco,…) đóng 

bằng dụng cụ (ADO, Vascular, Plug), tắc nghẽn bằng gel, chất lỏng, các hạt. việc 

lựa chọn các chất liệu tắc nghẽn có thể rất quan trọng như dò động tĩnh mạch hệ 

thống thường bít với dụng cụ hoặc coil. 

II. CHỈ ĐỊNH 

- Chỉ định điều trị cho những người bệnh có yếu tố nguy cơ vỡ khối dị dạng mạch, 

những người bệnh đã có tiền sử vỡ khối dị dạng mạch. 

- Những khối thông động mạch có kích thước nhỏ (do khi những khối thông động 

tĩnh mạch có kích thước nhỏ này khi bị vỡ có thể gây ra hematome lớn hơn so với 

những khối có kích thước trung bình hay lớn). 

- Bất thường mạch gây triệu chứng, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của 

người bệnh. 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH: 

- Người bệnh có tiền sử dị ứng với thuốc cản quang. 

- Người bệnh đang có tình trạng bệnh lý nặng không thể thực hiện được thủ thuật. 

- Người bệnh có thể tạng dễ chảy máu: rối loạn đông máu, số lượng tiểu cầu 

thấp,… 

IV. CHUẨN BỊ 

 Người thực hiện:  

- 02 bác sĩ chuyên ngành tim mạch, thành thạo về tim mạch can thiệp. 

- 01 điều dưỡng và 01 kỹ thuật viên đơn vị tim mạch can thiệp. 

 Phương tiện:  

- Bàn để dụng cụ: bao gồm bộ bát vô khuẩn, áo phẫu thuật, găng tay, toan vô 

khuẩn. - Gạc vô khuẩn; bơm 5ml, 10ml, 20ml, 50ml; dụng cụ ba chạc. - Bộ dụng cụ 

mở đường và động mạch, tĩnh mạch :  sheath, kim chọc mạch, thuốc gây tê tại 

chỗ (Lidocain hoặc Novocain). Trong trường hợp cần thiết có thể dùng thêm 

đường động mạch quay. - Ống thông MP (multipurpose) - Wire cứng (stiff wire), 

kích cỡ 0.035 inch x 300 cm - Bóng AGA đo kích thước lỗ thông liên nhĩ, gồm cả 



 

 

bơm và thước đo. - Dù bít thông liên nhĩ (có đủ các cỡ để lựa chọn) - Hệ thống 

đưa dụng cụ (delivery sheath) có đường kính từ 6F đến 14F bao gồm ống thông, 

dây dẫn, khúc nối và dây cáp vít vào dụng cụ. - Thuốc cản quang pha với nước 

muối sinh lý theo tỉ lệ 1:5 

- Dụng cụ: 

o Plug Amplatzer dụng cụ dạng trụ, tự nở làm từ sợi nitinol và chỉ định 

trong các trường hợp gây tắc các mạch ngoại vị, có các cỡ từ 4-16mm 

(các cỡ chênh nhau 2mm). Hai đầu tận plug có đánh dấu bằng platin. 

Plug có thể đưa qua ống thông 5,6,8 Fr. 

o Dụng cụ bít ống động mạch Amplatzer (AGA Medical Corporation) cũng 

là dạng dụng cụ nở từ lưới sợi nitinol phủ polyester, có hình nón. 

- Stent bọc (cover stent). 

 Người bệnh  

- Người bệnh được giải thích kỹ về thủ thuật, đồng ý làm thủ thuật và ký vào giấy 

cam kết thực hiện thủ thuật.  

- Màn tăng áp: giúp quan sát dụng cụ can thiệp 

-  Các bộ phận theo dõi điện tim, áp lực, SpO2,… 

- Coils: Coil có sẵn các cỡ trong tương ứng wire từ 0.018 tới 0.052 inch và đường 

kính đoạn ngoài từ 2 tới 20mm, có gần như mọi chiều dài, các hình dạng và chất 

liệu khác nhau. Các coil có loại giải phóng có kiểm soát. 

 Hồ sơ bệnh án: 

- Hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Bộ Y Tế 

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 

- Bít dò các đường bất thường mạch máu có thể thực hiện trong nhiều trường hợp 

như dò động tĩnh mạch phổi, dò phế phủ, dị dạng động tĩnh mạch vành,… Trong 

bài này chúng tôi xin trình bày về các mục sau: 

 Tắc dò động – tĩnh mạch: 

- Tùy vào tuổi người bệnh, mức độ phức tạp thủ thuật, có thể tiến hành gây mê 

hoặc gây tê. Dị dạng cột sống, dị dạng nội sọ và các thủ thuật ở trẻ nhỏ thường 

tiến hành có gây mê. 

- Tiến hành ngược dòng (đường động mạch) hoặc đường tĩnh mạch (thường được 

sử dụng nhiều hơn). 

- Lựa chọn phụ thuộc vào tổn thương; thông thường đường tiếp cận được ưu tiên 

thẳng nhất, ít phức tạp nhất với dò động tĩnh mạch hệ thống. 

- Đường vào động mạch hoặc tĩnh mạch có thể sử dụng đưa ống thông bóng để tắc 

nghẽn tạm thời dòng máu qua vị trí dò. 



 

 

- Điều này có thể có ích khi gây nghẽn dò lưu lượng cao bằng coil hoặc chất liệu 

rắn. 

- Tiếp cận qua đường động mạch máu chính. Có thể sử dụng ống thông MP đưa 

vào nhánh mạch cấp máu tổn thương để chụp chọn lọc; với các hướng khác nhau 

thường sử dụng là trước – sau, bên, nghiêng và thẳng trước khi đưa ống thông 

can thiệp. 

- Đường kính trong của ống thông thường bằng hoặc hơi lớn hơn đường kính coil. 

Nếu ống thông can thiệp có đường kính quá lớn so với coil, dây dẫn có thể gập và 

khó khăn để đưa coil vào ống thông. Coil 0.014 inch và 0.025 inch phù hợp với 

ống thông 3Fr, tương ứng là Coil 0.035 inch và 0.038 inch với ống thông 4Fr. 

- Chất liệu tắc nghẽn được thả trong các mạch máu cấp máu dò động tĩnh mạch, 

trong chỗ dò hoặc cả hai. Kích cỡ coil nên lớn hơn 10-30% đường kính mạch máu. 

Coil nhỏ thì không tạo được tắc nghẽn hoàn toàn trong khi coil lớn hơn sẽ duỗi 

thẳng và có thể vượt qua vị trí tắc nghẽn. Coil được đưa vào ống nhựa hoặc thép 

không gỉ; sau đó từ ống vào ống thông can thiệp với dây dẫn kích cỡ phù hợp. Khi 

thả khỏi ống thông, coil thành dạng và kích cỡ định sẵn. Đối với coil xoắn đơn 

giản, chiều dài coil và đường kính xác định số vòng. Phần coil trong mạch nhô tạo 

huyết khối. Sau thả coil, mạch máu bị tắc do hình thành huyết khối và tổ chức hóa 

sau đó. Nếu tổn thương ở phía ngoại vi và hướng đi ngoằn ngèo, hệ thống micro 

catheter đồng trục được sử dụng để tiếp cận vị trí. Các coil sợi platin xoắn hoặc 

các micro coil được thả, phụ thuộc vào kích cỡ mạch bị tắc nghẽn. 

- Chụp kiểm tra ngắt quãng 5 phút sau thả để xác định mức độ gây nghẽn, huyết 

khối thông hướng đích, phát hiện các nhánh cấp máu khác hoặc kiểm tra vị trí ống 

thông để thả coil tiếp theo.Có thể kết hợp thả coil và tiêm bọt gelatine (Gelfoam, 

Upjohn Co.). Các hạt Gel hòa với cản quang, nước muối, tiêm chậm bằng tay, để 

trào ngược các mạch lân cận. 

- Dò động tĩnh mạch hệ thống có thể có nhiều nhánh mạch nuôi và vì vậy, sau khi 

tắc nhánh mạch chính, có thể dò tìm phát hiện nhiều nhánh mạch nuôi khác. Gây 

tắc nhánh mạch nuôi có thể bằng dụng cụ bít ống động mạch hoặc Plug mạch 

máu. Lựa chọn phụ thuộc vào giải phẩu cũng như kinh nghiệm, và thói quen phẫu 

thuật viên. Plug có thể đưa qua ống thông can thiệp với đường kính trong 0.056 – 

0.088 inch phụ thuộc đường kính plug và dụng cụ bít ống cần sheath dài 5Fr hoặc 

6Fr. 

VI. TAI BIẾN VÀ XỬ TRÍ: 

- Tắc mạch hệ thống hoặc tắc mạch nghịch thường. 

- Biến chứng khí mạch phổi. 

- Nhồi máu phổi. 



 

 

- Di lệch dụng cụ. 

- Tan máu. 

VII. TÀI LIỆU THAM KHẢO 

- Quyết định số 3983/QĐ-BYT ngày 03 tháng 10 năm 2014 của Bộ Trưởng Bộ Y tế 

NỘI SOI TIÊU HÓA 
  



 

 

QUY TRÌNH NỘI SOI TRỰC TRÀNG 

I. ĐẠI CƯƠNG 

- Nội soi trực tràng là phương pháp dùng ống soi mềm khảo sát trực tiếp niêm mạc 

trực tràng (đến 20cm cách bờ hậu môn), là phương tiện chẩn đoán chủ yếu khi có 

triệu chứng gợi ý ở đường tiêu hóa dưới.Nội soi trực tràng còn được chỉ định để 

thực hiện các thủ thuật điều trị như cắt polyp, chích cầm máu…hạn chế được các 

phẫu thuật chưa cần thiết. 

- Ống soi mềm có đường kính nhỏ khoảng 1,3cm, dài khoảng 65cm, ít gây đau, 

người bệnh chỉ cần nằm nghiêng trái, người thầy thuốc đứng thẳng phía sau lưng 

người bệnh, điều khiển ống soi và quan sát hình ảnh lớn được truyền về màn hình 

ti vi, nếu cần có thể chụp hoặc ghi lại hình ảnh lúc soi. 

- Các kỹ thuật điều trị qua nội soi được thực hiện dễ dàng nhờ kênh sinh thiết và hệ 

thống kín bơm hút bằng máy. 

- Khi nội soi bằng ống mềm người bệnh thấy dễ chịu hơn nhiều so với ống cứng vì 

đầu ống soi được bọc nhựa trơn láng, thân ồng soi mềm uốn được theo các chỗ 

gập của ruột. 

II. CHỈ ĐỊNH 

- Khi thấy nghi ngờ có những dấu hiệu bất thường ở phần cuối của ruột già (trực 

tràng và hậu môn) bác sĩ sẽ yêu cầu người bệnh được tiến hành nội soi, cụ thể 

trong các trường hợp như: 

o Đại tiện ra máu nhiều lần, số lượng tăng lên. 

o Đi ngoài phân có lẫn nhiều chất nhầy, đàm nhớt. 

o Nghi ngờ người bệnh mắc bệnh trĩ, ung thư trực tràng  

o Phát hiện những điểm không bình thường nhưng không xác định rõ 

trên phim chụp. 

o Một số trường hợp nội soi với mục đích lấy mẫu để phục vụ cho việc 

tìm kiếm tế bào ung thư hoặc xác định nguyên nhân gây bệnh trong 

đường tiêu hóa. 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

- Khi có cản trở không đưa được ống soi (chít hẹp) 

- Thận trọng ở những người bệnh mới được phẫu thuật hậu môn trực tràng. 

- Khi đang có viêm nhiễm tại chỗ tối cấp cứu, nặng. 

- Trong soi gặp u bít đường, hoặc lòng trực tràng dính thì không nên đưa ống soi 

tiếp. 

- Người bệnh không hợp tác với thầy thuốc (tâm thần). 



 

 

IV. CHUẨN BỊ 

 Người thực hiện:  

- 1 bác sĩ nội soi + 1 kỹ thuật viên nội soi  

 Phương tiện  

- Máy nội soi: monitoring, bộ ống dây soi mềm, giường nằm, dụng cụ ngâm rửa 

máy nội soi 

- Máy in kết quả 

- Máy hút 

- Dây sinh thiết, lọ sinh thiết,  

- Áo khoác 

- Găng tay, gạc vô trùng 

 Người bệnh 

- Người bệnh chỉ nên ăn đồ lỏng, dễ tiêu như cháo, và không ăn gì sau 20h. Sáng 

hôm sau, người bệnh uống thuốc xổ hoặc thụt tháo nhẹ. 

 Hồ sơ bệnh án 

- Phiếu chỉ định nội soi trực tràng bác sĩ phòng khám. 

- Kết quả nội soi cũ (nếu có), giấy ra viện. 

- Thông tin người bệnh (tên, tuổi, địa chỉ, chẩn đoán) 

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 

 Chuẩn bị ruột 

- Dùng thuốc xổ bơm trực tràng.  

- Người bệnh đi nội soi nằm trên giường và được tiến hành bơm thuốc vào lỗ hâu 

môn. 

- Sau khi bơm thuốc vài phút sẽ có cảm giác muốn đi tiêu, đi vài lần đến khi phân 

trong bụng hết hẳn. 

– Nếu không có thuốc xổ thì thụt tháo nhẹ bằng nước ấm. 

 Kỹ thuật 

- Người bệnh nằm nghiêng trái , co hai chân trước bụng, choàng áo khoác 

- Người bệnh được thăm khám hậu môn trực tràng bằng tay. 

- Bôi gel đặt máy soi vào hậu môn, điều khiển máy soi qua lỗ hậu môn lên vùng 

trực tràng cách bờ hậu môn 20cm, quan sát kỹ đường lược và đoạn cách hậu môn 

5cm đánh giá trương lực cơ vòng hậu môn. 

- Tìm các tổn thương cạnh hậu môn: dò, abcess, nứt hậu môn 

- Trong quá trình soi cố gắng bơm hơi vừa phải, kết hợp giữa đẩy máy và lui máy 

khảo sát niêm mạc trực tràng, phát hiện các polyp hoặc tổn thương nghi u bướu. 



 

 

- Trong quá trình lui máy quan sát kĩ hơn và ghi nhận cũng như mô tả vị trí, đặc 

điểm của tổn thương, sinh thiết khi có chỉ định, hút bớt hơi cho người bệnh dễ 

chịu. 

- Sinh thiết làm giải phẫu bệnh với các tổn thương dạng loét hoặc u nghi ác tính 

VI. THEO DÕI 

- Người bệnh nghỉ ngơi 5-10 p sau khi nội soi, cảm giác đau bụng buồn nôn do ứ 

hơi sẽ tự hết, người bệnh nhận kết quả và trở lại phòng khám. 

VII. TAI BIẾN VÀ XỬ TRÍ 

- Nội soi trực tràng là một thủ thuật tương đối an toàn ít tai biến hay biến chứng. 

- Thủng trực tràng: 0,1%. Xử trí: mổ cấp cứu 

- Chảy máu: 0,2%. Xử trí: chích cầm máu 

VIII. TÀI LIỆU THAM KHẢO 

- Soi trực tràng, Hướng dẫn quy trình kỹ thuật bệnh viện tập 1, nhà xuất bản y học 

1999 

- Danl Longo, AS Fauci (2010). Harrisons Gastroenterology and Hepatology 

  



 

 

QUY TRÌNH NỘI SOI ĐẠI TRÀNG 

I. ĐẠI CƯƠNG 

- Nội soi đại tràng là phương pháp dùng ống soi mềm khảo sát trực tiếp niêm mạc 

đại tràng (từ trực tràng đến manh tràng), là phương tiện chẩn đoán chủ yếu khi 

triệu chứng gợi ý ở đường tiêu hóa dưới. Trong quá trình soi, ta có thể thực hiện 

nhiều thủ thuật qua nội soi như sinh thiết, cắt polyp, cầm máu …. hạn chế được 

các phẫu thuật chưa cần thiết. 

- So với X quang đại tràng cản quang và đối quang kép, độ nhạy cảm và độ đặc hiệu 

của soi đại tràng với sự hỗ trợ của sinh thiết cao hơn trong đa số các trường hợp.  

II. CHỈ ĐỊNH 

- Nội soi đại tràng khó khăn hơn, khó chịu hơn và nhiều biến chứng hơn nội soi dạ 

dày do đó, cần chỉ định chặt chẽ hơn nhiều.  

  Chỉ định chẩn đoán  

Chỉ định dựa trên triệu chứng lâm sàng: 

- Hội chứng đại tràng kích thích 

- Xuất huyết tiêu hóa dưới 

- Viêm đại tràng 

- Nhằm tầm soát ung thư đại tràng sớm trên các đối tượng nguy cơ cao 

Chỉ định dựa trên các dấu hiệu X quang hoặc mục đích theo dõi bệnh: 

- U: cần soi và sinh thiết xác định lành hay ác tính  

- Dùng theo dõi polyp có nguy cơ cao 

- Dùng theo dõi khả năng tái phát sau cắt ung thư đại tràng (1-2% tái phát tại nơi 

nối). 

- Túi thừa đại tràng: xác định tình trạng viêm túi thừa có hay không. 

 Chỉ định điều trị: 

- Cắt polyp: quan trọng nhất, chiếm 95% trong nhóm chỉ định này  

- Cầm máu: các nguyên nhân thường gặp là chảy máu nơi cắt polyp, loét 

- Cắt bướu: đang được nghiên cứu, làm giảm sự tắc nghẽn và chảy máu từ u  

- Lấy dị vật  

 Chỉ định nội soi đại tràng cấp cứu: 

- Khác với nội soi dạ dày, nội soi đại tràng cấp cứu thường gặp nhiều khó khăn. 

o Người bệnh nặng, hợp tác kém, khó xoay chuyển tư thế  

o Chuẩn bị đại tràng thường không đủ sạch, nhiều máu, khó quan sát tổn 

thương  



 

 

- Do đó, khó có thể đưa ống soi đến manh tràng. Hoặc nếu được, cũng khó xác 

định tổn thương. Chỉ định nội soi cấp cứu có thể áp dụng nếu nghi ngờ tổn 

thương nằm thấp ở vùng trực tràng – sigma. Khi đó có thể thụt tháo nhẹ và soi 

ngay. Ngược lại, nếu nghi ngờ tổn thương ở cao hơn, nên chờ khi người bệnh ổn 

định và được chuẩn bị kỹ hơn.  

 Chỉ định nội soi đại tràng trong phẫu thuật: 

Thường rất ít làm, được chỉ định khi: 

- Xác định vị trí chính xác một polyp ác tính đã cắt trước đó nhưng cần phẫu thuật 

bổ sung.  

-  Xác định vị trí chảy máu khi người bệnh phải phẫu thuật cấp cứu mà không tìm 

được vị trí chảy máu.  

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

 Tuyệt đối:  

- Bụng ngoại khoa: viêm phúc mạc, tắc ruột …. 

 Tương đối: 

- Có thai ba tháng cuối và giữa: dễ gây sanh non  

- Phẫu thuật vùng chậu và đại tràng gần đây 

- Phình động mạch chủ hay chậu: vì có thể gây tách vách túi phình này  

- Rối loạn đông máu: các trường hợp cần sinh thiết hay cắt polyp... 

- Tổng trạng kém: choáng, có vấn đề tim mạch (loạn nhịp gây rối loạn huyết động, 

sau nhồi máu), có vấn đề về hô hấp (suy hô hấp) 

IV. CHUẨN BỊ 

 Người thực hiện:  

- 1 bác sĩ được đào tạo về nội soi và 2 điều dưỡng  

 Phương tiện:  

Máy soi của hãng OLYMPUS hoặc FIJINON, PENTAX, kềm sinh thiết  

 Người bệnh 

- Trước ngày soi, người bệnh ăn không chất xơ. Người bệnh nhịn ăn hoàn toàn 

trước khi soi 12 giờ.  

- Chuẩn bị đại tràng bằng thuốc xổ  

- Người bệnh già yếu, suy kiệt nhiều không thể uống thuốc xổ được thì cho thụt 

tháo nhẹ trước khi soi. 

- Người bệnh từ 50 tuổi trở lên cần làm các xét nghiệm chức năng gan, chức năng 

thận, đường huyết và đo ECG. 



 

 

- Người bệnh ký cam kết chấp nhận làm thủ thuật. 

- Giảm cảm giác đau trong soi đại tràng, có thể soi dưới hỗ trợ gây mê hoặc giảm 

đau 

 Hồ sơ bệnh án 

- Phiếu chỉ định nội soi trực tràng bác sĩ phòng khám. 

- Kết quả nội soi cũ (nếu có), giấy ra viện. 

- Thông tin người bệnh (tên, tuổi, địa chỉ, chẩn đoán) 

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 

- Người bệnh nằm nghiêng trái  

- Người bệnh được thăm khám hậu môn trực tràng bằng tay  

- Đặt máy soi vào hậu môn - trực tràng, điều khiển máy soi qua vùng sigma, đại 

tràng xuống, đại tràng góc lách, đại tràng ngang, đại tràng góc gan, đại tràng lên 

và đến manh tràng. Trong quá trình soi cố gắng bơm hơi vừa phải, kết hợp giữa 

đẩy máy và lui máy và xoay trở người bệnh, đồng thời ngăn ngừa tối đa việc 

thành lập các nút xoắn ở những đoạn đại tràng di động, nếu có xoắn phải tháo 

xoắn mới soi lên tiếp.   

- Trong quá trình lui máy quan sát kỹ hơn và ghi nhận cũng như mô tả vị trí, đặc 

điểm của tổn thương, sinh thiết khi có chỉ định. Đánh kết quả. 

- Trong những trường hợp tổn thương làm hẹp lòng đại tràng không thể lên tiếp 

hoặc đại tràng quá dính, gập góc thì không thể lên tới manh tràng. 

VI. TAI BIẾN VÀ XỬ TRÍ 

 Thủng 

- Là biến chứng thường gặp trong cắt polyp, tần suất 0,11- 0,42% 

- Trong nội soi đại tràng chẩn đoán, đây là biến chứng thường nhất với tần suất 

0,14-0,26%  

Trong lúc soi có thể thấy mạc nối, tạng trong ổ bụng hay thậm chí lổ thủng  

- Sau khi soi có thể nghĩ đến thủng nếu có đau bụng kéo dài kèm phản ứng phúc 

mạc và chướng bụng, có thể có liềm hơi dưới hoành trên phim Xquang  

- Đôi khi người bệnh không đau bụng, thường là lổ thủng nhỏ ngoài phúc mạc  

- Các trường hợp thủng thật sự cần phải phẫu thuật và kháng sinh. Nếu thủng nhỏ 

và đưa đến rò, lổ thủng có thể tự lành và không có di chứng đáng kể. 

 Xuất huyết 

- Là biến chứng chủ yếu khi cắt polyp tần suất # 0,77 – 2,24% 

- Trong soi đại tràng chẩn đoán: rất hiếm, tần suất 0,008 – 0,17% 



 

 

 Bỏng xuyên thành 

- Xảy ra sau cắt polyp 

-  Điều trị bảo tồn.  

 Du khuẩn huyết 

- Khuyến cáo dùng kháng sinh phòng ngừa ở những người bệnh có nguy cơ cao 

như người bệnh có bệnh van tim, van nhân tạo, suy giảm miễn dịch, xơ gan cổ 

trướng. 

 Hội chứng trướng bụng sau soi đại tràng 

- Chướng bụng gây khó chịu lúc cuối cuộc soi. Triệu chứng có thể giống thủng ruột 

nhưng trên phim Xquang chỉ thấy các quai ruột non và đại tràng dãn. ngừa bằng 

cách bơm hơi đúng chừng mực. 

- Hầu hết các trường hợp có thể tự khỏi nhanh không cần điều trị đặc hiệu 

 Rách thanh mạc 

- Tần suất không rõ  

- Có nhiều yếu tố phối hợp làm rách lớp cơ và thanh mạc như thể tích khí, tốc độ 

bơm hơi, vị trí bơm hơi, sự căng khu trú do thao tác và sự dãn quá mức bờ tự do 

của đại tràng sigma khi đẩy ống nội soi. 

 Phản xạ phó giao cảm 

- Biểu hiện bằng nhịp chậm xoang, tụt huyết áp, da lạnh ẩm 

- Nguyên nhân do mạc treo bị kéo căng 

- Ít xảy ra ở người bệnh được dùng thuốc giảm đau gây ngủ  

 Rối loạn nhịp tim và bất thường điện tâm đồ 

- Thường là nhịp ngoại tâm thu nhĩ hay thất, nhịp nhanh xoang, ST-T chênh xuống. 

Chỉ xảy ra thoáng qua, phần lớn ở người bệnh đã có bệnh lý tim mạch. Trên điện 

tâm đồ xuất hiện các loạn nhịp mới hoặc làm nặng thêm các loạn nhịp đã có … 

Nhồi máu cơ tim trong lúc hay ngay sau soi cũng đã được ghi nhận. 

- Người bệnh có máy tạo nhịp có thể gặp nguy hiểm khi thực hiện các thủ thuật 

qua nội soi liên quan đến điện . Dùng các máy đơn cực có nhiều nguy cơ hơn máy 

lưỡng cực. Tuy nhiên, các máy thế hệ mới đã được thiết kế để giảm thiểu nguy cơ 

này.  

 Xoắn đại tràng 

- Một số trường hợp xoắn đại tràng sigma, đại tràng ngang và manh tràng do soi đã 

được ghi nhận. Phẫu thuật là cần thiết để giải áp.  

 Các biến chứng khác 

- Thoát vị vết mổ nghẹt  

- Ống soi chui vào túi thoát vị  



 

 

- Chuyển bán tắc ruột thành tắc ruột hoàn toàn 

VII. TÀI LIỆU THAM KHẢO 

- Soi đại tràng. Hướng dẫn quy trình kỹ thuật bệnh viện tập 1, nhà xuất bản Y học 

1999 

- Danl Longo, AS Fauci (2010). Harrisons Gastroenterology and Hepatology  

  



 

 

QUY TRÌNH NỘI SOI CHẨN ĐOÁN  

THỰC QUẢN DẠ DÀY TÁ TRÀNG 

I. ĐẠI CƯƠNG 

- Nội soi đường tiêu hóa trên là một thủ thuật thăm khám bằng hình ảnh quan sát 

trực tiếp lòng ống tiêu hóa trên bao gồm thực quản, dạ dày và tá tràng (phần ống 

tiêu hóa trên góc Treitz).  

- Một ống nội soi quang học mềm được dùng để chẩn đoán và điều trị một số bệnh 

đường tiêu hóa trên như: đau bụng trên, khó nuốt, xuất huyết tiêu hóa trên, 

buồn nôn hay nôn. Nội soi này cũng được dùng để kiểm tra đường tiêu hóa trên 

trong hoặc sau phẫu thuật, có thể dùng thực hiện một số thủ thuật đặc biệt như 

lấy dị vật, nong vùng thực quản bị hẹp. 

- Qua nội soi, BS có thể nhìn thấy các tổn thương nhỏ vài mi-li-mét, làm xét nghiệm 

tìm vi khuẩn HP, sinh thiết tìm tế bào ung thư. Ngoài ra nội soi còn dùng để theo 

dõi quá trình điều trị các tổn thương loét hay nhiễm HP. Đối với các trường hợp 

đang xuất huyết, nội soi có thể được thực hiện khẩn cấp để phát hiện và điều trị 

chỗ chảy máu, tránh được cuộc mổ chưa cần thiết …  

- Có hai loại máy soi được sử dụng: máy soi nhìn thẳng và máy soi nhìn bên (máy 

soi nhìn bên được sử dụng trong khảo sát nhú Vater và thủ thuật ERCP)  

II. CHỈ ĐỊNH 

- Nội soi dạ dày tá tràng được chỉ định khá rộng rãi để chẩn đoán xác định hay loại 

trừ trên người bệnh có triệu chứng ở đường tiêu hóa trên: khó nuốt hay nuốt 

đau, đau sau xương ức, đau thượng vị, ợ chua, viêm loét thực quản, bệnh lý trào 

ngược dạ dày thực quản, buồn nôn, nôn, ăn khó tiêu, đầy hơi, nôn ra máu, viêm 

loét dạ dày tá tràng, ung thư dạ dày, hẹp môn vị, thiếu máu thiếu sắt, ho mạn 

tính, tăng áp  lực tĩnh mạch cửa... 

- Theo dõi ở những người bệnh được chẩn đoán và điều trị: viêm loét thực quản, 

viêm loét dạ dày tá tràng, ung thư thực quản, ung thư dạ dày, dãn tĩnh mạch thực 

quản. 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

 Tuyệt đối: 

- Thủng đường tiêu hóa dù chỉ nghi ngờ: nguy cơ làm nhiễm trùng nặng hơn, làm 

tổn thương phức tạp hơn. 

 Tương đối: 

- Tụt huyết áp - choáng  



 

 

- Hôn mê 

- Rối loạn tri giác 

- Sau mổ bụng / mổ đường tiêu hóa (mổ mở hay nội soi): thời gian hạn chế can 

thiệp là 1-2 tuần, tùy tính chất cuộc mổ và vết mổ. Cần bơm hơi ít và thực hiện ở 

phòng mổ.  

- Sau uống chất ăn mòn: nguy cơ thủng cao, lợi ích không rõ ràng, không có chống 

chỉ định nhưng không có chỉ định. Nếu soi thì nên làm 03 tuần sau. Chỉ định khi 

cần đặt sonde mũi dạ dày, hay cần lấy dịch dạ dày.  

- Gù lưng: dễ có nguy cơ ngưng tim. 

IV. KỸ THUẬT THỰC HIỆN 

 Chuẩn bị người bệnh:  

- Đối với nội soi dạ dày cấp cứu: đặt sonde mũi dạ dày, bơm rửa dạ dày, hồi sức nội 

khoa. 

- Đối với bệnh từ phòng khám: nhịn ăn uống ít nhất 6 giờ trước thủ thuật 

- Giải thích kỹ về lợi ích và tai biến của thủ thuật và bệnh nhân đồng ý soi  

- Tê vùng hầu họng với xylocain 2% 

- Hoặc mê đường tĩnh mạch, trường hợp mê ở người bệnh > 50 tuổi cần làm thêm 

các xét nghiệm chức năng gan, chức năng thận, đường huyết, đo ECG. 

- Người bệnh nằm nghiêng trái. 

 Máy soi:  

- Máy soi của hãng OLYMPUS hoặc FUJINON, PENTAX, kềm sinh thiết, miếng thử 

Pylori-test. 

 Thực hiện  01 bác sĩ đã qua đào tạo nội soi, 02 điều dưỡng 

- Đưa ống nội soi qua vùng hầu, vào thực quản 

- Quan sát và ghi nhận các tổn thương ở vùng thực quản và vùng tâm vị 

- Xuống dạ dày: quan sát vùng phình vị, bờ cong lớn, bờ cong nhỏ, thân vị, hang vị, 

môn vị. Ghi nhận vị trí các tổn thương và mô tả đặc điểm tổn thương 

- Xuống tá tràng: quan sát vùng hành tá tràng, tá tràng D1, tá tràng D2 

- Sinh thiết làm giải phẫu bệnh với các tổn thương loét, u nghi ác tính 

- Sinh thiết làm Pylori-test với các tổn thương viêm hoặc/ và loét ở dạ dày tá tràng 

- Hút bớt hơi trong lòng dạ dày và rút máy lui ra từ từ. 

V. TAI BIẾN VÀ XỬ TRÍ 

Thường soi dạ dày hiếm khi có biến chứng. Tuy nhiên một số trường hợp khó khăn, 

phức tạp cũng có thể có một số biến chứng như: 



 

 

-  Thủng: vị trí thường ở thực quản, túi thừa, tá tràng. Thủng xảy ra khi đi máy mù. 

Chẩn đoán: thủng thực quản (tràn khí dưới da), thủng dạ dày (đau bụng, bụng 

chướng nhanh, phản ứng phúc mạc, liềm hơi). Xử trí: phẫu thuật  

- Đau bụng do trướng hơi theo dõi và thường tự khỏi. 

Xuất huyết: thường chảy máu ít do xước niêm mạc, có thề tự cầm. Trường hợp chảy 

máu nhiều, soi kiểm tra, xử trí tùy nguyên nhân. 

- Viêm phổi hít, giảm oxy máu: điều trị nội khoa 

VI. TÀI LIỆU THAM KHẢO 

- Soi dạ dày - tá tràng. Hướng dẫn quy trình kỹ thuật bệnh viện tập 1, nhà xuất bản 

y học 1999, 506 – 507 

- Mark Topazian. Upper endoscopy. Harrisons Gastroenterology and Hepatology 

2010: 94  

  



 

 

QUY TRÌNH NỘI SOI CHỤP MẬT - TỤY NGƯỢC DÒNG (ERCP) 

I. ĐẠI CƯƠNG 

- Nội soi soi mật tụy ngược dòng (ERCP = Endoscopic Retrograde Cholangio -

Pancreatography) là 1 kỹ thuật kết hợp dùng nội soi và X quang để chẩn đoán và 

điều trị các bệnh lý ở hệ thống đường mật và đường tụy. 

- Khởi đầu, ERCP được chỉ định để chẩn đoán và điều trị các bệnh lý ở đường mật 

và tụy như sỏi, hẹp do viêm thành sẹo, dò (do chấn thương hoặc phẫu thuật) và 

ung thư. Ngày nay, với sự tiến bộ của y học, các phương pháp chẩn đoán tốt và 

không xâm lấn như MRCP (Magnetic Resonance Cholangio - Pancreatography) và 

EUS (Endoscopic Ultra Sound) thường được chỉ định để chẩn đoán. ERCP ngày nay 

hiếm khi được chỉ định với mục đích chẩn đoán đơn thuần mà thường được chỉ 

định điều trị các bệnh l{ đường mật – tụy 

II. CHỈ ĐỊNH 

ERCP được chỉ định trong 3 tình huống:  

- Bệnh l{ đường mật 

- Bệnh lý tụy 

- Bệnh lý vùng bóng vater 

o Lâm sàng - cận lâm sàng và hình ảnh cho thấy có bệnh lý ở đường mật 

tụy 

o Chẩn đoán đường mật: vàng da do tắc mật lành hay ác tính, viêm 

đường mật xơ hoá nguyên phát, viêm mật nhiễm trùng tái phát, nghi 

ngờ tổn thương đường mật do mổ 

o Điều trị đường mật: cắt cơ vòng Oddi lấy sỏi, nong điều trị hẹp, đặt 

thông mũi mật, điều trị hội chứng Sump, đặt stent do hẹp lành hoặc ác 

tính, dò mật, dò mật sau mổ hoặc do chấn thương, sỏi OMC lớn 

o Chẩn đoán tụy: viêm tụy vô căn, chấn thương tụy, đánh giá tình trạng 

viêm tụy mãn hoặc nang giả tụy trước mổ, có dấu hiệu ác tính của tụy 

trên hình ảnh 

o Điều trị tụy: tổn thương ống tụy, stent ống tụy, dẫn lưu nang giả tụy 

o Các chẩn đoán và điều trị khác: rối loạn chức năng cơ vòng Oddi, hẹp 

nhú vater. 

o Một số ứng dụng khác: soi OMC, lấy mẫu mô từ ống mật hay ống tụy, 

điều trị K vùng bóng vater không mổ được, stent tạm hoặc đặt stent 

trước mổ trong bệnh lý ác tính gây hẹp đường mật - tụy. 



 

 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

- Chống chỉ định tuyệt đối: tắc nghẽn vùng hầu hoặc thực quản, rối loạn đông máu, 

dị ứng thuốc cản quang 

- Chống chỉ định tương đối: tăng áp tĩnh mạch cửa có giãn tĩnh mạch thực quản 

hoặc giãn tĩnh mạch dạ dày, viêm tụy cấp (trừ viêm tụy do sỏi), nang giả tụy, nhồi 

máu cơ tim gần đây, bệnh tim phổi nặng, người bệnh đã mổ nối BII, nối Roux - en 

- y. 

IV. CHUẨN BỊ  

 Người thực hiện: 

- Ê kíp Nội Soi: 1 Bác sĩ đã qua đào tạo nội soi, 3 kỹ thuật viên nội soi   

- Ê kíp gây mê hồi sức: 1 Bác sĩ gây mê, 1 – 2 kỹ thuật viên gây mê 

 Phương tiện:  

- Hệ thống ống nội soi mềm chuyên dụng để làm ERCP có mặt kính bên, kênh thao 

tác 4.2mm 

- Các dụng cụ đi kèm theo như: dây dẫn (guidewire), dây cắt cơ vòng Oddi, rọ lấy 

sỏi Dormia, bộ tán sỏi cơ học (Mechanical Basket Lithrotripsy), bóng kéo sỏi, ống 

dẫn lưu mũi – mật (Nasobiliary tube), stent nhựa và stent kim loại…đã được tiệt 

trùng. 

- Máy đốt điện 

- Máy XQ có bầu tăng sáng (C- arm) 

- Máy theo dõi dấu hiệu sinh tồn (monitor) 

- Trường hợp bệnh nặng, cần thực hiện tại phòng mổ, có gây mê nội khí quản.  

 Người bệnh 

- Làm các xét nghiệm tiền phẫu, chức năng gan, chức năng thận, siêu âm, CT Scan 

mật tụy; thử Amylase máu, Amylase niệu 

- Điều chỉnh rối loạn đông máu, ngưng các thuốc chống đông máu như Aspirin, 

Clopidogrel (Plavix), Enosaparin…từ 5 – 7 ngày trước khi làm ERCP 

- Điều trị các bệnh lý nội khoa khác kèm theo: tim mạch, COPD, tiểu đường  

- Nhịn ăn uống ít nhất 08 giờ trước thủ thuật 

- Kháng sinh trước ERCP 30 phút 

- Ký cam kết chấp nhận làm ERCP  

 Hồ sơ bệnh án 

- Hoàn tất hồ sơ bệnh án theo quy định 



 

 

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 

 Vô cảm:  

- Tiền mê, mê tĩnh mạch hay mê toàn diện qua nội khí quản (tùy theo tình trạng 

người bệnh) 

 Kỹ thuật  

- Tư thế người bệnh: nằm sấp, nghiêng mặt qua bên (P) 

- Dùng ống soi có camera ở mặt bên, kênh thao tác 4.2mm đưa từ miệng người 

bệnh vào thực quản – dạ dày – tá tràng D2 

- Đặt ống thông vào nhú Vater, bơm thuốc cản quang tan trong nước vào ống mật 

chủ để chụp hình hệ thống đường mật  

 ERCP chẩn đoán: 

o Ghi nhận kích thước ống mật chủ - ống gan chung, túi mật, chỗ hẹp ống 

mật – rò mật (nếu có)  

o Mô tả sỏi mật: vị trí, hình dạng, số lượng, kích thước viên sỏi nhỏ nhất - 

lớn nhất, ± ký sinh trùng chui vào ống mật  

o Mô tả dịch mật: màu sắc, có mủ mật hay không, bùn mật  

 ERCP điều trị: 

o Cắt cơ vòng Oddi (Endoscopic Sphincterotomy – ES): cắt cơ vòng Oddi 

tiêu chuẩn được thực hiện sau ERCP chẩn đoán, hướng 11h – 1 h, chiều 

dài vết cắt phù hợp với kích thước viên sỏi và tình trạng tá tràng quanh 

nhú Vater (có túi thừa, loét) 

o Lấy sỏi: nếu sỏi có kích thước lớn d >1 cm thì cần tán sỏi này thành các 

mảnh nhỏ rồi lấy ra ngoài  

o Bơm rửa lấy hết bùn mật 

o Nếu người bệnh có nhiều sỏi, hay sỏi lớn đã được tán ra nhiều mảnh 

vụn, làm thời gian của thủ thuật ERCP kéo dài > 30 phút thì có thể tạm 

ngưng. Hẹn ERCP lần thứ 2 ít ngày sau đó để tiếp tục lấy sỏi  

o Ngoài ra trong trường hợp cấp cứu cần giải quyết nhanh tình trạng 

viêm mủ đường mật làm người bệnh có thể rơi vào sốc nhiễm trùng, 

hoặc người bệnh có nhiều bệnh lý nội khoa khác làm không thể kéo dài 

thời gian thủ thuật thì cần phải giải quyết tình trạng tắc mật trước, 

bơm rửa đường mật đặt thông mũi mật, không cố gắng lấy hết sỏi. 

o Giữa các lần làm ERCP, cần đặt sonde mũi mật hay stent nhựa để dẫn 

lưu mật tốt, tránh bị sỏi làm tắc ống mật chủ  



 

 

VI. THEO DÕI  

 Thời kỳ hậu phẫu  

- Nhịn ăn uống 24g sau ERCP  

- Dùng kháng sinh điều trị  

- Theo dõi sát dấu hiệu sinh tồn, các triệu chứng gợi ý biến chứng như sốt, đau 

bụng, tiêu phân đen 

- Theo dõi ống dẫn lưu mũi mật nếu có: số lượng dịch dẫn lưu ra được hằng ngày, 

màu sắc dịch mật. Nếu ống dẫn lưu không ra mật thì cần bơm rửa ống dẫn lưu với 

nước cất. Có thể chụp XQ không sửa soạn để kiểm tra vị trí ống dẫn lưu. 

- Hẹn ngày làm ERCP lần 2, 3 lấy sỏi còn sót (nếu người bệnh có nhiều sỏi OMC) 

 Sau thời kỳ hậu phẫu 

- Rút ống dẫn lưu theo y lệnh của BS thực hiện ERCP 

- Hẹn người bệnh tái khám 

VII. TAI BIẾN VÀ XỬ TRÍ 

-  Thủng tá tràng: cho người bệnh nhịn ăn uống, nuôi dưỡng qua đường tĩnh mạch 

đặt ống thông mũi – dạ dày hút dịch dạ dày qua ống thông, kháng sinh, thuốc ức 

chế tiết dịch vị. Khi có ổ abscess sau phúc mạc thì chọc hút, dẫn lưu qua da, hạn 

chế phẫu thuật vì có thể gây thêm tổn thương và diễn tiến bệnh nặng hơn. 

Trường hợp thủng trong phúc mạc, chuyển mổ mở để khâu lỗ thủng. 

- Chảy máu: chích thuốc cầm máu hay đốt điện cầm máu qua nội soi. Trường hợp 

chảy máu nặng, chuyển mổ mở để khâu cầm máu. 

- Viêm tụy cấp: cho người bệnh nhịn ăn uống, nuôi dưỡng qua đường tĩnh mạch, 

đặt ống thông mũi – dạ dày, kháng sinh, thuốc ức chế tiết dịch vị. Nếu có ổ tụ dịch 

nhiễm trùng không đáp ứng với kháng sinh thì chọc hút, dẫn lưu qua da. 

- Viêm đường mật: kháng sinh, dẫn lưu mật bằng ống thông mũi - mật. 

VIII. TÀI LIỆU THAM KHẢO 

- Bộ Y tế, Quy trình kỹ thuật bệnh viện  

- Cotton Peter B, Leung Joseph (2005): Advanced Digestive Endoscopy: ERCP, 

Blackwell Publishing Ltd, first published  

  



 

 

QUY TRÌNH CẮT POLYP ĐƯỜNG TIÊU HÓA 

I. ĐẠI CƯƠNG 

Polyp là chỗ u lồi lên của niêm mạc được phân loại theo: 

- Kích thước: polyp được phân chia thành polyp nhỏ (<5mm), trung bình (6-10mm) 

và polyp lớn (>10mm). 

- Hình dáng: polyp có cuống và polyp không cuống, dạng tròn hay dài, chia thùy, 

chân rộng. 

- Vị trí: cách bờ hậu môn bao nhiêu cm hoặc nằm ở đoạn đại tràng nào (phải – trái 

– đại tràng ngang – manh tràng v.v…) 

- Mô bệnh học: biểu mô ống tuyến (tuberculosis), ademoma, polyp tăng sinh 

(hyperplastic), lymphoid, polyp viêm, giả polyp, hamartoma. 

II. CHỈ ĐỊNH 

- - Tất cả polyp ống tiêu hóa được phát hiện qua nội soi đều có chỉ định cắt, vì đa 

phần mô bệnh học là adenoma diễn tiến lâu dài sẽ thành ung thư, việc cắt bỏ các 

polyp giúp ngăn chặn ung thư. 

- - Bệnh đa polyp đại tràng di truyền, người bệnh cần được phẫu thuật cắt bỏ toàn 

bộ phần đại tràng có polyp để ngăn ngừa ung thư vì khả năng hoá ác trong trường 

hợp này là 100%. Ngoài ra, tất cả thành viên gia đình có cùng quan hệ huyết 

thống đều phải soi kiểm tra đại tràng. 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

- - Người bệnh có rối loạn đông cầm máu, đang sử dụng thuốc kháng đông, bệnh lý 

mạn tính nặng kèm theo. 

- - Nhồi máu cơ tim cấp gần đây. 

- - Phụ nữ có thai, bệnh suy tim, phình động mạch chủ. 

- - Mới phẫu thuật đại tràng, hoặc vùng tiểu khung (< 1 tháng) 

- - Polype quá to không thể cắt qua nội soi hoặc polyp ác tính xâm lấn cần phẫu 

thuật. 

IV. CHUẨN BỊ 

 Người thực hiện:  

- Ê kíp chuyên khoa Nội soi tiêu hóa: 1 Bác Sĩ, 2 Điều Dưỡng  

- Ê kíp gây mê hồi sức: 1 Bác sĩ, 1 – 2 kỹ thuật viên  

 Phương tiện:  

- Máy soi đại tràng 



 

 

- Máy cắt đốt điện 

- Thòng lọng chuẩn & nhỏ để cắt polyp   

- Kiềm sinh thiết  

- Kim tiêm cầm máu, kẹp clip và Loop 

- Epinephrine 1/ 10000 

 Người bệnh 

- Nhịn ăn ít nhất 8h trước khi làm thủ thuật. 

- Chuẩn bị đại tràng bằng thuốc xổ hoặc thụt tháo  

- Xét nghiệm: (NGFL - TQ - TCK), người bệnh trên 50 tuổi phải làm xét nghiệm chức 

năng gan, chức năng thận và đo ECG. 

- Ngưng dùng thuốc kháng đông Aspirin, Clopidogrel (Plavix), Enosaparin… trước 1 

tuần ở người bệnh bệnh lý tim mạch hoặc tiền sử dùng thuốc kháng đông. 

- Điều chỉnh các rối loạn đông máu nếu có. 

- Ký cam kết chấp nhận làm thủ thuật. 

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 

 Vô cảm:  

- Tiền mê tĩnh mạch 

 Kỹ thuật  

- Sau khi người bệnh được tiền mê tĩnh mạch, bác sĩ dùng thòng lọng đốt điện đưa 

qua kênh sinh thiết của máy soi tròng vào polyp, vừa đóng dần thòng lọng vừa sử 

dụng nguồn điện từ máy đốt để cắt polyp. 

- Đối với những polyp lớn đk   2cm có cuống rộng hoặc không cuống, nguy cơ cao 

(chảy máu, thủng đại tràng): cắt từng phần (piece-meal), đến gần sát cuống hoặc 

có thể hẹn cắt tiếp sau 1 tuần đến khi cắt hết polyp. 

- Đối với các polyp nhỏ: Hot Forceps có ưu thế hơn (hoặc dùng mini-snare) vừa 

bấm sinh thiết cùng lúc với cắt đốt bằng điện. 

- Polyp sau cắt được đem thử giải phẫu bệnh xác định tính chất mô học, để có 

chiến lược điều trị sau cắt. Đối với polyp lớn nên dùng endoclip hoặc endoloop 

trước khi cắt. 

- Bệnh đa polyp đại tràng: mỗi lần chỉ cắt đốt 5 – 10 polyp. Hẹn nội soi cắt đốt hàng 

tuần đến khi hết polyp. 

VI. THEO DÕI  

 Thời kỳ hậu phẫu  

- Người bệnh được nằm theo dõi 2 giờ tại giường 

- Sau cắt người bệnh không có cảm giác đau có thể về trong ngày, 



 

 

- Nhập viện nếu có dấu hiệu: sốt cao, tiêu máu, đau bụng, chướng bụng nhiều 

- Tránh làm việc nặng. 

- Người bệnh chỉ nằm viện nếu cắt polype lớn hoặc nghi ngờ có biến chứng sau cắt. 

 Sau thời kỳ hậu phẫu 

- Trở lại viện ngay, nếu có dấu hiệu: sốt cao, tiêu máu, đau bụng, chướng bụng 

nhiều. 

- Hẹn người bệnh tái khám  và nội soi kiểm tra sau 03 tháng – 06 tháng – 12 tháng 

VII. TAI BIẾN VÀ XỬ TRÍ 

- Chảy máu: 2%. Ngày nay với thiết bị dụng cụ tốt, chảy máu hiếm khi xảy ra. Nguy 

cơ cao ở những polyp đường kính > 1 cm. Xử trí: đốt điện hoặc chích cầm máu 

bằng adrenalin 1/10.000, hoặc kẹp clip. 

- Thủng: 0,3%, thường xảy ra ở những polyp to, không cuống. Xử trí: kẹp clip vá lỗ 

thủng, hoặc phẫu thuật. 

- Viêm tại chỗ sau cắt đốt polyp. Xử trí: điều trị nội khoa 

VIII. TÀI LIỆU THAM KHẢO 

- Quy trình kỹ thuật bệnh viện, Bộ Y tế 

- Jonathan cohen (2007).colon.121-164. Advanced Digestive Endoscopy 

  



 

 

LỌC MÁU 
  



 

 

QUY TRÌNH SINH THIẾT THẬN DƯỚI HƯỚNG DẪN SIÊU ÂM 

I. ĐẠI CƯƠNG 

 Lịch sử phát triển: 

- Từ những năm đầu của thế kỉ 20, nhiều nhà lâm sàng đã nhận thấy tầm quan 

trọng của khảo sát nhu mô thận để chẩn đoán bệnh. Phần lớn họ là những bác sĩ 

ngoại khoa 

- Sinh thiết thận lần đầu tiên được báo cáo năm 1934 nhằm chần đoán bướu thận. 

- Iverson và Brun công bố việc sinh thiết thận qua da để chẩn đoán bệnh lý thận lần 

đầu tiên năm 1951, chọc hút sinh thiết thận ở tư thế ngồi. 

- Kark và Muehrcke chọc sinh thiết thận nẳm sấp năm 1954 

- 1961, xuất bản ấn phẩm sinh thiết thận của CIBA foundation mở đầu cho giai 

đoạn sinh thiết thận được chấp thuận và chứng minh lợi ích lâm sàng. 

- Ngày nay kĩ thuật mới là sinh thiết thận dưới hướng dẫn siêu âm thời gian thật 

(real-time U/S guidance) với súng bắn sinh thiết bán tự động để lấy mẩu mô thận 

làm giải phẫu bệnh là phương tiện chẩn đoán đặc hiệu cho những bệnh lý thận. 

 Các phương pháp sinh thiết thận: open biopsy, laparoscopic biopsy, 

transvenous biopsy 

- Sinh thiết thận được khuyến cáo là có lợi đối với những người bệnh hội chứng 

thận hư, suy thận cấp và bán cấp, người bệnh tiểu đạm và tiểu máu, suy chức 

năng thận ghép : 

- Hội chứng thận hư ở người trưởng thành: xác định bệnh và giúp đưa ra chiến 

lược điều trị. 

- Suy thận cấp và bán cấp không rõ nguyên nhân, đặc biệt ở những người bệnh có 

hội chứng thận hư mới hoặc có rối loạn miễn dịch hệ thống như: lupus ban đỏ hệ 

thống SLE hay viêm mạch máu nhỏ 

- Người bệnh tiểu đạm và tiểu máu: không rõ nguyên nhân, hay kèm theo suy thận 

tiến triển đang được điều trị bởi bác sĩ nội thận 

- Đánh giá suy chức năng thận ghép: sinh thiết thận ghép có giá trị đánh giá thải 

ghép cấp do viem ống thần mô kẽ cấp trong thời gian đầu sau ghép. Nếu thận 

ghép hoạt động tốt một thời gian trước đó, sinh thiết thận cần để phân biệt thả 

ghép cấp hay mãn  do cyclosporine gây độc thận hay những nguyên nhân khác, ví 

dụ như nhiễm trùng 

  



 

 

II. CHỈ ĐỊNH 

 Bệnh thận không kèm đái tháo đường: 

Tổn thương thận cấp 1. Suy thận cấp tiến triển nhanh. 

2. Suy thận cấp không thể giải thích. 

3. Suy thận cấp nghi ngờ do bệnh hệ thống. 

4. Tổn thương thận cấp chậm hồi phục sau khi đã kiểm 

soát được nguyên nhân. 

Tiểu đạm 1. Hội chứng thận hư ở người lớn tuổi. 

2. Hội chứng thận hư ở trẻ em kháng corticoid. 

3. Tiểu đạm lượng trung bình không giải thích được đi 

kèm với suy chức năng thận hay tiểu máu. 

Tiểu máu Không do nguyên nhân tổn thương đường tiểu dưới đi kèm 

với suy chức năng thận, tăng huyết áp hay ở người cho tạng 

sống. 

Tiểu bạch cầu Không thể giải thích kèm suy thận. 

Tổn thương ống thận Không thể giải thích có kèm suy thận. 

Bệnh thận mạn  Không thể giải thích có kèm suy thận. 

Chẩn đoán và theo dõi 

bệnh hệ thống 

Đáp ứng điều trị và tiên lượng trong viêm mạch máu, lupus 

ban đỏ hệ thống…. 

Ghép tạng Suy chức năng tạng ghép (do thải ghép, bệnh tái phát, BKV, 

nhiễm trùng khác, …) 

 Bệnh thận ở người bệnh đái tháo đường: 

1. Không có biểu hiện của bệnh thận đái tháo đường. 

2. Tiểu máu vi thể hay đại thể. 

3. Có trụ hay tế bào bất thường trong nước tiểu. 

4. Chẩn đoán đái tháo đường dưới 5 năm. 

5. Đột ngột tiểu đạm đại lượng. 

6. Xuất hiện hội chứng thận hư. 

7. Suy chức năng thận cấp. 

8. Lâm sàng hướng tới nguyên nhân tổn thương thận khác như: viêm mạch 

máu, viêm cầu thận, amyloidosis… 

9. Marker bệnh hệ thống: giảm bổ thể, ANA, antidsDNA, ANCA, kháng thể 

cardiolipin, ASLO, HIV, HbsAg, anti HCV. 

10.  Suy giảm chức năng thận >30% sau khi sử dụng thuốc ức chế men 

chuyển hay ức chế thụ thể angiotensin II. 

 

  



 

 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

- Rối loạn đông máu. 

- Thận đa nang. 

- Bướu thận. 

- Thận nhỏ- suy thận mạn giai đoạn cuối. 

- Viêm đài bể thận cấp do vi trùng. 

- Thận độc nhất, thận hình móng ngựa. 

- Bệnh thận do tắc nghẽn. 

- Xuất huyết. 

- Ure huyết cao. 

- Tăng huyết áp nặng. 

- Béo phì nặng. 

- Bất thường mạch máu. 

- Thai kì tam cá nguyệt thứ ba. 

- Tình trạng người bệnh quá nặng hoặc không hợp tác làm thủ thuật. 

- Người bệnh không đồng ý làm thủ thuật. 

IV. ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO CHO SINH THIẾT THẬN 

- Hai thận kích thước bình thường lớn hơn 10cm. 

- Độ lọc cầu thận ≥ 30ml/p. 

- HA cần được duy trì <150/90mmHg, huyết áp tâm trương <95mmHg giảm thiểu 

nguy cơ chảy máu. 

- Hb ≥ 10g/Dl. 

- Tiểu cầu ≥ 100K/uL. 

- INR ≤ 1.2 và PTT≤ 1, 2. 

- Ngưng các thuốc kháng kết tập tiểu cầu ít nhất 05 ngày. 

- Không có bệnh lý tim mạch kèm theo. 

- BMI ≤ 30 (không phải béo phì trung tâm). 

- Có người đi cùng và vận chuyển người bệnh về nhà theo dõi người bệnh. 

- BS sinh thiết có kinh nghiệm. 

V. CHUẨN BỊ 

 Người thực hiện:  

- BS siêu âm, BS nội thận đã qua tập huấn và 1 điều dưỡng 



 

 

 Phương tiện:  

- Súng sinh thiết, kim sinh thiết, thuốc tê Lidocain 2%, dao mổ, bơm tiêm 10ml, 

xăng vô khuẩn có lỗ, gạc vô khuẩn, găng vô khuẩn, lọ đựng bệnh phẩm chứa dung 

dịch formol 

 Người bệnh:  

- Được giải thích về thủ thuật, ký cam kết đồng ý làm thủ thuật 

 Hồ sơ bệnh án:  

- Hoàn thiện bệnh án và chẩn đoán. 

VI. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 

 Kiểm tra hồ sơ   

- Kiểm tra các xét nghiệm đã được làm. 

 Kiểm tra người bệnh:  

- Đối chiếu tên, tuổi, chẩn đoán bệnh. 

 Thực hiện kỹ thuật: 

- Thử phản ứng với thuốc gây tê Lidocain. 

- Theo dõi mạch, huyết áp trước khi tiến hành thủ thuật. 

SINH THIẾT THẬN THƯỜNG SINH THIẾT THẬN GHÉP 

Người bệnh nằm sấp, chèn gối vùng 

thượng vị, thường ưu tiên thận T. 

Người bệnh nằm ngửa. 

Hướng dẫn SA đánh dấu hay theo thời 

gian thật với đầu dò convex vô trùng. 

Hướng dẫn SA thời gian thật với đầu dò 

convex bọc vô trùng. 

Sát khuần bằng dung dịch betadin, phủ khăn vô trùng có lỗ. 

Gây tê tại chỗ bằng lidocain 1% và bicarbonate. 

Kim bấm sinh thiết là kim 16G. Kim bấm sinh thiết là kim 18G. 

Sinh thiết thận cực dưới, vùng vỏ thận, 

thận T, trong quá trình sinh thiết phải hít 

sâu nín thở. 

Sinh thiết cực trên, vùng vỏ thận. 

SA trước sinh thiết thận: 

- Phải đảm bảo nhìn rõ thận. 

- Loại trừ tất cả bất thường giải phẫu. 

- Khoảng cách thận và da dưới 10cm. 

SA trước sinh thiết: 

- Tránh phúc mạc và ruột. 

- Tránh mạch máu chậu và cuống thận. 

- Tránh niệu quản. 

Mẫu sinh thiết đạt chuẩn khi: 

- Trên 20 cầu thận, tối thiểu 10-15 cầu 

Mẫu sinh thiết đạt chuẩn khi: 

- Trên 10 cầu thận kèm 2 động mạch. 



 

 

thận để loại trừ bệnh thận khu trú. - Hay trên 7 cầu thận kèm 1 động mạch. 

Tuy nhiên nêu nguyên nhân rối loạn chức năng thận có thể được xác định thì mẫu 

sinh thiết được coi là đạt yêu cầu. 

- Ấn cầm máu điểm sinh thiết trong vòng 5 phút. 

- Siêu âm kiểm tra lại thận sau sinh thiết. 

- Băng ép chặt vùng sinh thiết thận và cho NB về giường nằm ngửa bất động 24h. 

VII. THEO DÕI 

- Tất cả người bệnh sau sinh thiết thận đều cần theo dõi 24 giờ sau sinh thiết thận. 

Người bệnh cần nằm nghỉ tại giường, theo dõi sinh hiệu mỗi 15 phút trong giờ 

đầu, mỗi 30 phút trong 2 giờ sau. Nếu ổn định, theo dõi sinh hiệu mỗi giờ tiếp 

theo. 

- Sau 8 giờ, nếu sinh hiệu ổn định và không biến chứng tiểu máu đại thể, có thể cho 

người bệnh xuất viện. 

VIII. TAI BIẾN VÀ XỬ TRÍ 

- Đau vị trí sinh thiết: nếu đau nhiều có thể dùng thuốc giảm đau như paracetamol, 

nospa uống hoặc tiêm. 

- Tiểu máu vi thể: theo dõi, không cần xử trí. 

- Tiểu máu đại thể:  

o Tiểu máu ít: Truyền thêm Natriclorua 0,9% hoặc Glucose 5%, theo dõi 

chặt chẽ mạch, huyết áp, tổng trạng. 

o Tiểu máu nhiều cần cho người bệnh siêu âm kiểm tra lại xem có dò 

động - tĩnh mạch thận hay không. 

o Nếu có tiểu máu nhiều thường do rò động mạch – tĩnh mạch thận gây 

tụt huyết áp cần truyền máu sau đó cho người bệnh làm các thăm dò và 

xét nghiệm chẩn đoán. Trong trường hợp nặng có thể phải giải quyết 

triệt để bằng tắc mạch thận hoặc phẫu thuật. 

IX. TÀI LIỆU THAM KHẢO 

- Quyết định số 3592/QĐ-BYT ngày 11/09/2014 của Bộ Y tế ban hành Hướng 

dẫn quy trình kỹ thuật Nội khoa, chuyên ngành Thận tiết niệu. 

 

  



 

 

QUY TRÌNH LỌC MÀNG BỤNG CHU KỲ  

(LỌC MÀNG BỤNG LIÊN TỤC NGOẠI TRÚ) 

I. ĐẠI CƯƠNG 

- Lọc màng bụng (thẩm phân phúc mạc) là phương pháp sử dụng màng bụng của 

người bệnh làm màng lọc thay thế cho thận suy, để lọc các chất chuyển hóa, 

nước, điện giải ra khỏi cơ thể người bệnh và giúp cân bằng nội môi. 

II.  CHỈ ĐỊNH 

- NB mắc bệnh thận mạn giai đoạn cuối (mức lọc cầu thận dưới 15ml/phút/1,73 m2 

da). 

- Đặc biệt những NB có các tình trạng sau: Suy tim nặng, thiếu máu nặng, huyết 

động không ổn định, tăng huyết áp khó kiểm soát, hội chứng mất cân bằng sau 

lọc máu thận nhân tạo, đường vào mạch máu kém, vữa xơ mạch máu, những NB 

ở xa trung tâm lọc máu thận nhân tạo… 

III.  CHỐNG CHỈ ĐỊNH  

 Chống chỉ định tuyệt đối 

- Màng bụng không còn chức năng lọc, bị kết dính diện rộng làm cản trở dòng chảy 

của dịch lọc. 

- NB không tự thực hiện lọc màng bụng và không có người hỗ trợ phù hợp. 

- Trong một số trường hợp bất thường về màng bụng và thành bụng không thể 

khắc phục (thoát vị rốn, thoát vị cạnh rốn bẩm sinh, thoát vị hoành, rò bàng 

quang…) 

- Bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính (COPD). 

 Chống chỉ định tương đối 

- Rò rỉ màng bụng. 

- Nhiễm trùng da hay thành bụng 

- Thể tích khoang màng bụng hạn chế (như trường hợp thận đa nang, gan to, lách 

to…) 

- Bệnh l{ động mạch hai chi dưới. 

- Suy dinh dưỡng nặng. 

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN KĨ THUẬT 

 Người thực hiện:  

Gồm 2 kíp 



 

 

- Nhóm ngoại khoa mổ đặt catheter vào ổ bụng : 1 BS mổ chính, 1 BS phụ mổ, 1 

điều dưỡng đưa dụng cụ (Thuộc phần phẫu thuật đặt catheter ổ bụng để lọc 

màng bụng) 

- Nhóm nội khoa điều trị và theo dõi hướng dẫn người bệnh điều trị ngoại trú tại 

nhà: 1 BS nội thận đã qua huấn luyện, 1 điều dưỡng chuyên khoa. 

 Phương tiện: 

- 01 bộ catheter Tenckhoff chuyên dùng cho lọc màng bụng loại 2 cuff, đầu thẳng 

hoặc đầu cong, hoặc cổ ngỗng (có nhiều loại với giá thành khác nhau và ưu – 

nhược điểm khác nhau) để đặt vào ổ bụng qua phẫu thuật ổ bụng bằng phương 

pháp mổ mở hoặc mổ nội soi. 

- 01 bộ dây nối transfer set nối giữa catheter và hệ thống dây và dịch lọc. 

- 01 đầu nối giữa catheter và transferset bằng chất liệu Titanium. 

- Hệ thống túi đôi chứa dịch lọc 2lit x 4túi/ngày x 30 ngày/tháng x hàng tháng. 

- Các loại dịch lọc: loại 1,5%, 2,5%, 4,25% x 1500 ml - 2000 ml/túi 

- Bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi ổ bụng. 

 Người bệnh 

- Được tư vấn về biện pháp điều trị, theo dõi lâu dài tự nguyện viết đơn và cam kết 

trước khi tiến hành phẫu thuật. 

- Được thông qua mổ để đặt catheter vào ổ bụng. 

- Được BS và điều dưỡng huấn luyện trong 2 tuần để thực hiện thành thạo các thao 

tác thay dịch lọc và bơm thuốc tự điều trị hàng ngày. 

- Được huấn luyện theo dõi và tự phát hiện, xử trí ban đầu các biến chứng đơn giản 

có liên quan đến quá trình lọc màng bụng tại nhà. 

 Hồ sơ bệnh án 

- Lập bệnh án theo dõi hàng tháng ngoại trú lâu dài cho người bệnh. 

- Lập lịch khám và xét nghiệm định kz hàng tháng. 

- Lập lịch đánh giá chất lượng và hiệu quả lọc màng bụng 6 tháng/1 lần bao gồm: 

PET test, Kt/V. 

- Kê đơn thuốc bao gồm: dịch lọc màng bụng, thuốc chống đông, kháng sinh nếu 

cần thiết, thuốc điều trị biến chứng của suy thận mạn (Hạ huyết áp, điều trị thiếu 

máu (sắt, vitamin, EPO), dự phòng loãng xương do suy thận (tiền Vitamin D3). 

- Chống suy dinh dưỡng (chế độ ăn uống)…. 

V. NỘI DUNG QUY TRÌNH KĨ THUẬT 

 Thực hiện kĩ thuật 

1. Khám bệnh, lập hồ sơ bệnh án, tư vấn lựa chọn hình thức lọc màng bụng. 



 

 

2. Thực hiện quy trình kỹ thuật đặt catheter ổ bụng (phẫu thuật đặt catheter lọc 

màng bụng chu kỳ bằng phương pháp mổ mở hoặc mổ nội soi ổ bụng). 

3. Chăm sóc người bệnh sau đặt catheter. 

4. Huấn luyện người bệnh và người hỗ trợ thực hành lọc màng bụng. 

5. Quy trình thay dịch 

- Nơi thay dịch: thoáng sạch, tắt quạt, ánh sang tốt, không có chó mèo hay người 

qua lại. 

- Chuẩn bị sẵn: bàn phẳng sạch, túi dịch, hai kẹp xanh. Một nắp đậy mới, khẩu 

trang, khăn bông khô sạch. 

- Các bước thay dịch: 

Bước 1: Lau sạch mặt bàn. 

Bước 2: Bóc túi dịch và để túi dịch, kẹp xanh, nắp đậy lên bàn. 

Bước 3: Đeo khẩu trang. 

Bước 4: Rửa sạch tay sẽ 6 bước, lau khô tay bằng khăn bông 

Bước 5: Kiểm tra túi dịch 6 bước. 

Bước 6: Tách rời hoàn toàn hai túi và hai dây. 

Bước 7: Dùng kẹp xanh kẹp vào dây có túi nước sạch. 

Bước 8: Bẻ van màu xanh lá cây ở túi chứa nước sạch. 

Bước 9: Treo túi lên móc. 

Bước 10: Thả túi không xuống đất. 

Bước 11: Để ống dẫn từ bụng ra lên đùi. 

Bước 12: Bàn tay trái nắm chặt dây, tay phải móc vào nút xanh lá cây giật mạnh, thả 

luôn nắp xuống đât. 

Bước 13: Tay phải cầm thấy ống thong ở đùi lên, dùng hai ngón tay trái mở nút trắng, 

thả luôn xuống đất. 

Bước 14: Nối dây vào ống dẫn. 

Bước 15: Vặn nút trắng phía trong mở ra, để dịch từ bụng xuống túi dưới đất cho đến 

khi hết. 

Bước 16: Đóng nắp trắng phía trong lại. 

Bước 17: Mở kẹp xanh, đếm 1-2-3-4-5 đuổi hết không khí trong dây. 

Bước 18: Kẹp kẹp xanh vào dây xuống đất. 



 

 

Bước 19: Mở nút trắng phía trong cho dịch vào bụng. 

Bước 20: Đóng nắp trắng phía trong. 

Bước 21: Kẹp kẹp xanh khác vào dây dẫn phía trên. 

Bước 22: Bóc nút trắng mới. 

Bước 23: Tháo dây. 

Bước 24: Đóng nút trắng vào. 

Bước 25: Cho ống dẫn vào túi. 

Bước 26: Kiểm tra dịch đã ra, cân dịch ra. 

Bước 27: Ghi vào sổ lượng dịch vào ra, màu sắc. 

Bước 28: Túi dịch bẩn cắt góc để nước chảy hệt vào bồn câu sau đó cuộn tròn cho 

vào thùng rác nhớ giữ kẹp xanh lại. 

Bước 29: Vệ sinh lại bàn, kẹp xanh, khẩu trang, khăn bông và nơi thay dịch. 

VI.  THEO DÕI VÀ CHĂM  SÓC  

 Sau đặt catheter 

- Trong 24 giờ đầu: cho 0,5 lít dịch vào trong ổ bụng và xả ra ngay. Nếu có máu 

hoặc fibrin thêm 500 đơn vị Heparin cho mỗi lít dịch rửa, tiếp tục rửa với khoảng 

500ml cho đến khi dịch xả ra trong. 

- Sau 5-7 ngày: thay băng lỗ ra catheter (exit site), cắt chỉ vết mổ. 

- Từ 7-14 ngày: thực hiện thay dịch với thể tích tăng dần từ 500 – 1500 ml/lần, ở tư 

thế nằm. 

- Sau 14 ngày: thực hiện thay dịch lọc thường qui, hàng ngày 1500- 2000 ml/lần x 4 

lần/ ngày 

 Giai đoạn điều trị ngoại trú 

- Người bệnh tự điều trị tại nhà: thay dịch lọc hàng ngày, 4 lần/ ngày, có sự tư vấn 

của bác sĩ và điều dưỡng chuyên khoa từ xa qua điện thoại và internet. 

- Người bệnh đến khám và xét nghiệm kiểm tra định kz 1 lần /tháng. 

VII.  TAI BIẾN VÀ XỬ TRÍ 

 Biến chứng không nhiễm trùng 

- Nguyên nhân cơ học: Thoát vị, rò dịch, tắc catheter, thay đổi vị trí catheter. 

- Nguyên nhân khác: Xơ hóa màng bụng, rối loạn chuyển hóa glucid, rối loạn 

chuyển hóa lipid. 



 

 

 Biến chứng nhiễm trùng 

- Nhiễm trùng lối ra (chân ống). 

- Nhiễm trùng đường hầm: là tình trạng sưng, đỏ, đau vùng đường hầm dưới da có 

không có dịch tiết mủ. 

- Xử trí: tương tự nhiễm trùng lối ra. Trường hợp có abcess và không đáp ứng điều 

trị sẽ chỉ định chích rạch dẫn lưu mủ, bơm rửa đường hầm. 

 Viêm phúc mạc 

- Viêm phúc mạc là tình trạng nhiễm trùng ổ bụng do vi khuẩn hoặc do nấm trong 

quá trình lọc màng bụng. Dấu hiệu đặc hiệu là đau bụng, dịch lọc đục. 

- Người bệnh viêm phúc mạc cần điều nghị nội trú. VPM gây xơ hóa và mất chức 

nặng siêu lọc của màng bụng, do đó cần chẩn đoán sớm và điều trị tích cực. 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

- Quyết định số 3592/QĐ-BYT ngày 11/09/2014 của Bộ Y tế ban hành Hướng dẫn 

quy trình kỹ thuật Nội khoa, chuyên ngành Thận tiết niệu. 

 



 

 

BỆNH VIỆN BÌNH DÂN                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Khoa Lọc Máu – Nội Thận                                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

                 GIẤY CAM KẾT ĐỒNG Ý LÀM PHẪU THUẬT 

Tên bệnh nhân:.............................................................................tuổi..........giới.......... 

Địa chỉ: ...........................................................................................................................  

Người đại diện gia  đình bệnh  nhân:............................................................................ 

Sau khi được nghe bác sỹ giải thích việc cần thiết phải tiến hành phẫu thuật, các 

tai biến có thể xảy ra trong và sau phẫu thuật. 

Gia đình đồng ý làm phẫu thuật cho người bệnh và cam kết không khiếu nại về 
sau. 

Đại diện gia đình ký cam kết xác nhận. 

                                                                                  Tp Hồ Chí Minh, ngày ...... tháng...... năm........ 

                                                                   K{ và ghi rõ đầy đủ họ và tên 

 
 
 
 

 

  



 

 

QUY TRÌNH Đ T CATHETER TĨNH MẠCH CẢNH  

ĐỂ LỌC MÁU CẤP CỨU 

I. ĐẠI CƯƠNG 

- Đặt catheter tĩnh mạch cảnh để lọc máu cấp cứu nhằm thiết lập đường vào mạch 

máu cho điều trị thay thế thận bằng lọc máu ở những người bệnh có chỉ định cần 

lọc máu cấp cứu. 

II. CHỈ ĐỊNH:  

- NB có chỉ định đặt đường vào mạch máu cho lọc máu cấp cứu. 

III.  CHỐNG CHỈ ĐỊNH  

- Rối loạn đông máu nặng không đáp ứng với điều trị. 

- Đang được điều trị với chống đông: Aspirin, Warfarin, Heparin. 

- Tăng huyết áp không kiểm soát được. 

- Bướu cổ lan  tỏa. 

- Dị dạng xương đòn lồng ngực. 

- Đã có nhiều phẫu thuật vùng cổ, ngực. 

- Khí phế thũng. 

- Xuất huyết. 

- Bệnh toàn thể nặng tiên lượng tử vong. 

IV.  ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN KĨ THUẬT 

 Người thực   hiện 

- 02 BS: 1 BS nội thận có chứng chỉ thực hiện thủ thuật, 1 BS chuẩn bị dụng cụ và 

phụ. 

- 01 ĐD: phụ giúp các BS tiến hành thủ thuật. 

 Phương tiện 

- Giường thực hiện thủ thuật:  1. 

- Catheter hai nòng lọc máu cấp cứu (short-term). 

- Dung dịch Betadin sát trùng:  1 lọ. 

- Săng vô khuẩn loại có lỗ:  1 chiếc. 

- Săng vô khuẩn không có lỗ:  1 chiếc. 

- Thuốc gây tê lidocain 2%:  4 ống. 

- Nước muối sinh lý 0,9%:  500ml. 

- Heparin 3-5 ml. 

- Kim tiêm, bơm tiêm 5ml:  1 chiếc. 



 

 

- Bơm tiêm 20ml:  2 chiếc. 

- Bông băng, gạc vô trùng:  4 gói. 

- Găng tay vô trùng: 3 đôi. 

- Bộ dụng cụ và thuốc chống choáng, chống sốc phản vệ. 

 Người bệnh 

- NB đã được làm các xét nghiệm về đông máu cơ bản và các xét nghiệm cơ bản 

khác. 

- NB và người nhà được nghe bác sỹ giải thích kỹ về tác dụng và tai biến của thủ 

thuật và ký vào giấy cam kết đồng ý làm thủ thuật. 

 Hồ sơ bệnh án 

- Bệnh án được hoàn thiện với các thủ tục dành cho NB tiến hành làm thủ thuật: hồ 

sơ đã duyệt can thiệp can thiệp thủ thuật, giấy cam đoan có k{ xác nhận của NB 

hoặc người nhà. 

V.  NỘI DUNG QUY TRÌNH KĨ THUẬT 

Quá trình thực hiện kĩ thuật 

 Kiểm tra hồ sơ  Kiểm tra các xét nghiệm đã được làm. 

 Kiểm tra người bệnh: đối chiếu tên, tuổi, chẩn đoán bệnh. 

 Thực hiện kĩ thuật 

- NB được thử phản ứng với thuốc gây tê lidocain. 

- NB được kiểm tra mạch, huyết áp trước khi tiến hành thủ thuật. 

- NB được nằm ngửa, đầu nghiêng tư thế Trendelenburg, đầu quay 45 độ về phía 

đối diện. 

- BS rửa tay, đi găng vô trùng, mặc áo thủ thuật. 

- Sát trùng da vùng định đặt catheter. 

- Trải săng vô trùng loại có lỗ. 

- Xác định tam giác được tạo thành bởi hai đầu của cơ ức đòn chũm và xương ức, 

bắt mạch cảnh. 

- Gây tê da và tổ chức dưới da vùng đặt catheter. 

- Bắt mạch cảnh. Chọc bên ngoài động mạch cảnh bằng kim thăm dò, góc chọc kim 

lên 30- 45o so với NB, hướng về núm vú cùng bên trong khi vừa đi vừa hút chân 

không trong tay. Khi có máu trào ra, đánh dấu hướng và độ sâu của kim, rút kim 

thăm dò. 

- Đưa kim dẫn đường chính xác theo đường đi của kim thăm dò khi có máu tĩnh 

mạch ra luồn guide-wire. Đưa kim mở đường vào theo guide-wire sau đó dùng 



 

 

dao để mở đường qua da cho kim mở đường vào để mở đường vào tĩnh mạch. 

Rút kim mở đường vào tĩnh mạch và luồn catheter vào tĩnh mạch cảnh trong. 

- Rút guide-wire và dùng bơm tiêm heparin bơm chậm vào hai nhánh catheter, 

thông thường khoảng 1,5 ml mỗi bên. 

- Khâu cố định chân catheter. 

- Băng vùng chân catheter. 

- Cho NB về giường bệnh. 

- Chụp X quang tim phổi thẳng cấp trước khi tiến hành lọc máu. 

VI. THEO DÕI VÀ CHĂM SÓC  

- Các chỉ số sinh hiệu: tổng trạng, mạch, huyết áp, nhịp thở. 

- Kiểm soát đau. 

- Chảy máu chân catheter. 

VII. TAI BIẾN VÀ XỬ TRÍ 

- Tai biến thường gặp nhất khi đặt catheter tĩnh mạch cảnh là chọc vào động mạch. 

Xử trí bằng tạm dừng thủ thuật, ép khoảng 15 phút. 

- Tai biến ít gặp hơn là tràn khí màng phổi, tràn dịch màng phổi, tràn máu màng 

phổi, tắc mạch khí, chảy máu khoang sau phúc mạc. Theo dõi tổng trạng, chụp 

phim phổi thẳng, xử trí theo tình trạng tổn thương. 

- Nhiễm trùng (liên quan đến đặt catheter, nhiễm trùng tại vị trí đặt, viêm mô tế 

bào). Dùng kháng sinh phổ rộng như cephalosporin thế hệ 3 hoặc cân nhắc sử 

dụng kháng sinh diệt liên cầu, tụ cầu như vancomycine… 

- Các bệnh lý tắc mạch, huyết khối liên quan đến đặt catheter tĩnh mạch cảnh trong 

rất hiếm gặp. 

VIII. TÀI LIỆU THAM KHẢO 

- Quyết định số 3592/QĐ-BYT ngày 11/09/2014 của Bộ Y tế ban hành Hướng 

dẫn quy trình kỹ thuật Nội khoa, chuyên ngành Thận tiết niệu. 

 



 

 

BỆNH VIỆN BÌNH DÂN                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Khoa Lọc Máu – Nội Thận                                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

                 GIẤY CAM KẾT ĐỒNG Ý LÀM PHẪU THUẬT 

Tên bệnh nhân:.............................................................................tuổi..........giới.......... 

Địa chỉ: ...........................................................................................................................  

Người đại diện gia  đình bệnh  nhân:............................................................................ 

Sau khi được nghe bác sỹ giải thích việc cần thiết phải tiến hành phẫu thuật, các 

tai biến có thể xảy ra trong và sau phẫu thuật. 

Gia đình đồng ý làm phẫu thuật cho người bệnh và cam kết không khiếu nại về 
sau. 

Đại diện gia đình ký cam kết xác nhận. 

                                                                                  Tp Hồ Chí Minh, ngày ...... tháng...... năm........ 

                                                                   K{ và ghi rõ đầy đủ họ và tên 

 
 
 
 

 

 

 

 
 

  



 

 

QUY TRÌNH RÚT CATHETER TĨNH MẠCH CẢNH  

LỌC MÁU CẤP CỨU 

I. ĐẠI CƯƠNG 

- Rút catheter trung tâm để lọc máu cấp cứu được chỉ định khi NB không cần lọc 

máu tiếp do chức năng thận đã hồi phục, ví dụ như trong suy thận cấp hoặc khi 

NB đã hết tình trạng viêm phúc mạc, việc lọc màng bụng liên tục đã được trở về 

bình thường hoặc NB đã làm được đường vào mạch máu tốt hơn như AVF, Graft. 

Rút catheter kịp thời khi chỉ định đã hết sẽ hạn chế nguy cơ nhiễm trùng catheter. 

II. . CHỈ ĐỊNH 

- Khi NB không còn cần sử dụng đến catheter tĩnh mạch trung tâm cho việc lọc máu 

cấp cứu. 

- Nhiễm trùng. 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH:  

- Không có chống chỉ định tuyệt đối.  

IV.  ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN KĨ THUẬT 

 Người thực   hiện 

- BS: 1 BS Nội thận. 

- 01 ĐD: phụ giúp BS tiến hành thủ thuật. 

 Phương tiện 

- Giường thực hiện thủ thuật: 1 giường. 

- Dung dịch Betadin sát trùng: 1lọ. 

- Săng vô khuẩn loại có lỗ: 1 chiếc. 

- Nước muối sinh lý 0,9%: 500ml. 

- Kim tiêm, bơm tiêm 5ml: 1 chiếc. 

- Bơm tiêm 20ml: 2 chiếc. 

- Bông băng, gạc vô trùng: 4 gói. 

- Găng tay vô trùng: 3 đôi. 

- Bộ dụng cụ và thuốc chống choáng, chống sốc phản vệ. 

 Người bệnh 

- NB đã được làm các xét nghiệm về đông máu cơ bản và các xét nghiệm cơ bản 

khác. 

- NB và người nhà được nghe bác sỹ giải thích kỹ về tác dụng và tai biến của thủ 

thuật và ký vào giấy cam kết đồng ý làm thủ thuật. 



 

 

 Hồ sơ bệnh án 

- Bệnh án được hoàn thiện với các thủ tục dành cho NB tiến hành làm thủ thuật. 

V. NỘI DUNG QUY TRÌNH KĨ THUẬT 

Quá trình thực hiện kĩ thuật  

1. Kiểm tra hồ sơ: kiểm tra các xét nghiệm đã được làm. 

2. Kiểm tra người bệnh: đối chiếu tên, tuổi, chẩn đoán bệnh. 

3. Thực hiện kĩ thuật 

- NB được kiểm tra mạch, huyết áp trước khi tiến hành thủ thuật. 

- NB được nằm ngửa, đầu nghiêng tư thế Trendelenburg, đầu quay 45 độ về phía 

đối diện. 

- BS rửa tay, đi găng vô trùng, mặc áo thủ thuật. 

- Tháo băng catheter và đường hầm. 

- Sát trùng sạch vùng chân catheter. 

- Kiểm tra chỉ cố định chân catheter. Cắt chân chỉ cố định và rút catheter. Ép 

khoảng 15 phút. 

- Băng vùng chân catheter. 

- Cho NB về giường bệnh. 

VI.  THEO DÕI VÀ CHĂM  SÓC  

- Các chỉ số sinh hiệu: tổng trạng, mạch, huyết áp, nhịp thở. 

- Kiểm soát đau. 

VII. TAI BIẾN VÀ XỬ TRÍ 

- Chảy máu: băng ép hoặc khâu lại nếu cần thiết. Sử dụng thuốc cầm máu. 

- Nhiễm trùng: sử dụng kháng sinh theo kháng sinh đồ là tốt nhất nếu không có thể 

sử dụng kháng sinh phổ rộng. 

VIII. TÀI LIỆU THAM KHẢO 

- Quyết định số 3592/QĐ-BYT ngày 11/09/2014 của Bộ Y tế ban hành Hướng dẫn 

quy trình kỹ thuật Nội khoa, chuyên ngành Thận tiết niệu. 

 

 



 

 

BỆNH VIỆN BÌNH DÂN                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Khoa Lọc Máu – Nội Thận                                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

                 GIẤY CAM KẾT ĐỒNG Ý LÀM PHẪU THUẬT 

Tên bệnh nhân:.............................................................................tuổi..........giới.......... 

Địa chỉ: ...........................................................................................................................  

Người đại diện gia  đình bệnh  nhân:............................................................................ 

Sau khi được nghe bác sỹ giải thích việc cần thiết phải tiến hành phẫu thuật, các 

tai biến có thể xảy ra trong và sau phẫu thuật. 

Gia đình đồng ý làm phẫu thuật cho người bệnh và cam kết không khiếu nại về 
sau. 

Đại diện gia đình ký cam kết xác nhận. 

                                                                                  Tp Hồ Chí Minh, ngày ...... tháng...... năm........ 

                                                                   K{ và ghi rõ đầy đủ họ và tên 

 
 
 
 

 

  



 

 

QUY TRÌNH LỌC MÁU BẰNG KỸ THUẬT THẨM TÁCH SIÊU LỌC 

DỊCH BÙ TRỰC TIẾP TỪ DỊCH LỌC 

(Hemodiafiltration Online – HDF Online) 

I. ĐẠI CƯƠNG 

- Người bệnh được lọc máu kéo dài sẽ xuất hiện nhiều các biến chứng do kỹ thuật 

lọc máu thông thường (HD) không đào thải được hoặc đào thải rất ít các chất có 

trọng lựợng phân tử trung bình, chất lượng cuộc sống người bệnh giảm. Kỹ thuật 

HDF-Online khắc phục được phần lớn vấn đề này, mức làm sạch máu tăng lên, 

giảm các biến chứng do lọc máu lâu năm. Kỹ thuật này ở một số nước tiên tiến đã 

trở thành thường quy, một số nước khác áp dụng bổ sung. 

II. CHỈ ĐỊNH 

- Ở các nước phát triển: thường quy 3 lần/ tuần như HD thông thường. 

- Ở các nước do điều kiện kỹ thuật không thể áp dụng như vậy nên HDF-Online 

được áp dụng trong một số trường hợp sau: 

o Tăng phospho máu 

o Suy dinh dưỡng 

o Thiếu máu 

o Các biến chứng nhiễm trùng 

o Đau khớp, ngứa, mất ngủ 

o Amyloidosis 

o Bệnh lý tim mạch 

o Các biến chứng thần kinh 

o Lọc máu cấp cứu trong một số trường hợp huyết động không ổn định, 

cần lọc các cytokin… 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

- Không có chống chỉ định tuyệt đối. 

- Lưu ý trong một số trường hợp người bệnh có nguy cơ chảy máu: xuất huyết não… 

(như HD). 

IV. ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO CHO HDF-ONLINE 

- Bác sĩ đã được đào tạo và huấn luyện về HDF-Online gồm: 

ThS.BS. Lê Thị Đan Thùy. 

BS.CK1. Lê Thùy Dương. 

BS.CK1. Lê Thị Ngọc Diệp. 



 

 

BS.CK1. Hoàng Thiên Phúc 

BS. Phan Mạnh Linh 

- Điều dưỡng chuyên khoa Lọc máu đã được đào tạo và huấn luyện về HDF-Online. 

V. CHUẨN BỊ 

 Chuẩn bị người bệnh 

- Bác sỹ khám bệnh: 

o Khám toàn thân, kiểm tra huyết áp, xác định trọng lượng khô… Kiểm tra 

các xét nghiệm và các thăm dò gần nhất. 

o Ra các y lệnh điều trị: số cân rút trong buổi lọc máu, tốc độ máu, bù 

dịch trước hoặc sau màng, số lượng dịch bù, tốc độ dịch lọc, quả lọc, 

thời gian lọc máu… 

- Người bệnh sẵn sàng lọc máu, điều dưỡng sát trùng vùng chọc kim. 

 Chuẩn bị máy lọc máu 

- Máy: thẩm tách siêu lọc (5008S, Fresenius 4008S-Plus,…). Hiện khoa Lọc máu-Nội 

thận đã có 01 máy Fresenius 5008S. 

- Quả lọc: có hệ số siêu lọc cao (HF 80S, HF 60S,…). 

o K0A Urea: 805 ml/phút. 

o Hệ số siêu lọc UF Coefficient: 55 ml/h/mmHg. 

o Hệ số dây S: Sieving coefficient β2M: 0,65. 

o Diện tích màng: 1,8 m2 

o Chất liệu polysulfone. 

- Khởi động máy. 

- Nhúng dịch. 

- Lắp quả lọc, dây máu. 

- Đặt các thông số theo y lệnh: UF, vào các dữ kiện (Hematocrit, đặt trọng lượng 

khô, chiều cao, tuổi, giới…). 

- Đặt online: bù dịch trước màng hoặc sau màng, đặt tốc độ dịch bù. 

- Sau khi T1 Test hoàn thành  lắp cổng online, lắp 2 cổng dịch vào quả lọc. 

o Bấm nút Start, máy tự động đuổi khí ở quả lọc, lớp bơm tiêm chống 

đông. 

o Tiến hành thủ thuật chọc kim vào cầu nối người bệnh. Kim lấy máu ra 

hướng về miệng nối. Kim đưa máu vào cơ thể hướng về tim người 

bệnh. 

o Kết thúc đuổi khí. Bơm máu sẽ tự về tốc độ 50 ml/phút. Nhấm vào nút 

Blood Pump, và thực hiện các kết nối online, kết nối các đường máu, 

bơm chống đông. 



 

 

o Theo dõi các thông số trong buổi lọc. 

o Sau 4 giờ, kết thúc buổi lọc, trả máu về cho người bệnh. 

o Sát trùng máy. 

- Dịch lọc máu (Dịch Bicarbonate): Thành phần gồm dịch 1B và 2A. 

Dịch lọc - 1B: Mỗi lít dung dịch chứa:  

- Natribicarbonat 84g. 
- Nước cất pha tiêm vừa đủ 1000 ml. 

Dịch lọc - 2A: Mỗi lít dung dịch chứa:  

- Natriclorid   210,7g. 
- Kaliclorid   5,222g. 
- Calciclorid 2H2O  9,000g. 
- Magnesiclorid 6H2O  3,558g  
- Acid. Acetic   6,310g. 
- Dextrosemonohydrat  38,5g. 
- Nước cất pha tiêm vừa đủ:  1000 ml 

Khi dùng pha loãng theo tỷ lệ: 

- Dịch lọc - 2A (acide)  1.000 thể tích.  
- Dịch lọc - 1B (Bicarbonat) 1.225 thể tích.  
- Nước cất (R.O)   32.775 thể tích  

Sau khi pha loãng 2 dung dịch trên, thành phần sẽ như sau:  

- Na+  
38,00 mEg/lít 

- K+  2,00 mEg/lít 

- Ca++  3,50 mEg/lít 

- Mg++  1,00 mEg/lít 

- Cl-  109,50 mEg/lít 

- HCO3
-  32,00 mEg/lít 

- CH3CO3  3,00 mEg/lít 

- Glucose  1,00 g/lít 

- Dịch pha loãng trên gọi là dịch lọc (Dialysal): Dịch lọc màng sẽ đi vào quả lọc, quá 

trình thẩm tách giữa máu và dịch lọc qua màng bán thấm diễn ra trong quả lọc 

thận. 

- Một phần dịch lọc được tách ra trước khi đi vào quả lọc và được truyền trực tiếp 

vào máu người bệnh gọi là dịch bù (trong HDF Online). 

 Người bệnh:  

Được giải thích về thủ thuật, ký cam kết đồng ý làm thủ thuật 

 Hồ sơ bệnh án:  

Hoàn thiện bệnh án và chẩn đoán. 



 

 

VI. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 

 Kiểm tra hồ sơ   

- Kiểm tra các xét nghiệm đã được làm. 

 Kiểm tra người bệnh:  

- đối chiếu tên, tuổi, chẩn đoán bệnh. 

 Thực hiện kỹ thuật:  

- Như lọc máu ngoài thận thông thường. 

VII. THEO DÕI VÀ CHĂM SÓC TRONG QUÁ TRÌNH LỌC MÁU 

 Các tiêu chí theo dõi trong buổi lọc máu: 

- Huyết áp, mạch của người bệnh mỗi 30 phút. 

- Kiểm tra áp lực động mạch, tĩnh mạch, áp lực xuyên màng. 

- Theo dõi nồng độ dịch lọc (thành phần Na+ và Bicarbonat). 

- Theo dõi đường huyết ở người bệnh tiểu đường. 

- Toàn trạng người bệnh. 

- Tất cả các dấu hiệu phải ghi chép đầy đủ. 

 Sau khi lọc các tham số cần phải theo dõi: 

- Huyết áp, mạch ở các tư thế đứng, nằm. 

- Các dấu hiệu của cao hoặc tụt huyết áp. 

- Cân người bệnh: cân lúc kết thúc phải bằng cân khô. 

- Dấu hiệu của người bệnh do rút cân quá hoặc rút không đủ. 

- Ghi các chỉ số vào sổ theo dõi, ghi rõ các sai sót so với protocol 

VIII. TAI BIẾN VÀ XỬ TRÍ 

- Giảm huyết áp: ngừng siêu lọc, giảm tốc độ máu, cho ngừời bệnh nằm tư thế đầu 

thấp, phục hồi lại thể tích tuần hoàn bằng truyền dung dịch đẳng trương, ưu 

trương hay albumin. 

- Các tai biến của đường vào mạch máu: băng ép. 

- Hội chứng mất cân bằng: điều chỉnh nước điện giải. 

- Nôn và buồn nôn: tìm nguyên nhân để điều trị. 

- Cơn tăng huyết áp: sử dụng các thuốc hạ huyết áp đường uống, trường hợp cấp 

cứu sử dụng đường tiêm hoặc truyền tĩnh mạch (Loxen, Nipride). 

- Đau đầu: xử lí tùy nguyên nhân gây đau đầu. 

- Rối loạn nhịp tim: 

o Ngoại tâm thu thất: xylocain 1% 5-10 ml tiêm tĩnh mạch. 



 

 

o Nhịp chậm: atropin 1-2 mg tiêm tĩnh mạch, nếu không đỡ truyền tĩnh 

mạch Isuprel (1-2 mg trong 500 ml). 

o Lấy máu làm xét nghiệm điện giải và theo dõi người bệnh trên monitor 

(kiểm tra xem có hạ kali máu). 

- Cơn chuột rút: giảm siêu lọc, dùng NaCl ưu trương 10%, 20% tiêm tĩnh mạch. 

- Mất máu: nếu do đông vòng tuần hoàn ngoài cơ thể, chỉ định truyền máu cấp 

cứu. 

- Sốt và lạnh run: thuốc hạ sốt, chống dị ứng và tìm nguyên nhân. 

- Cơn đau ngực: 

o Nếu do giảm thể tích máu: truyền máu. 

o Căn nguyên mạch vành: thuốc dãn mạch vành. 

- Ngừng tim: xoa bóp tim ngoài lồng ngực, thở oxy, dùng các thuốc nâng huyết áp. 

- Các tai biến khác: đông vòng tuần hoàn ngoài cơ thể, dị ứng, co giật, tắc mạch do 

hơi, phù phổ cấp,… 

- Ngừng tim: xoa bóp tim ngoài lồng ngực, thở oxy, dùng các thuốc nâng huyết áp. 

IX. TÀI LIỆU THAM KHẢO 

- Quyết định số 3592/QĐ-BYT ngày 11/09/2014 của Bộ Y tế ban hành Hướng dẫn 

quy trình kỹ thuật Nội khoa, chuyên ngành Thận tiết niệu. 

 

  



 

 

QUY TRÌNH KỸ THUẬT THAY HUYẾT TƯƠNG 

I. ĐẠI CƯƠNG 

- Liệu pháp thay thế huyết tương (Therapeutic Plasma Exchange - TPE) là lấy ra một 

lượng lớn huyết tương (HT) (thường thay 1 - 1.5 lần thể tích HT của NB, khoảng 

từ 2 đến 5 lít) và sau đó thay vào một lượng dịch thích hợp cùng thể tích. Các tế 

bào (TB) máu được tách ra khỏi HT sẽ được đưa trở lại cùng với dịch thay thế khi 

vào cơ thể để duy trì được thể tích nội mạch. Dịch thay thế cho HT lấy bỏ gồm: 

albumin 4% - 5%; huyết tương tươi đông lạnh (HTTĐL), cryosupernatant (HT được 

lấy bỏ kết tủa lạnh-cryoprecipitate, không có các phân tử lớn và yếu tố Vol-

Willebrand). 

 

- TPE có tác dụng: lấy bỏ các yếu tố bất thường trong HT, các yếu tố sinh l{ được 

sản xuất ra quá mức; lấy bỏ các kháng thể (KT) chuyên biệt trong một số bệnh 

(hội chứng Goodpasture’s, bệnh nhược cơ, hội chứng Guillain-Barré), lấy bỏ các 

immunoglobulin trong hội chứng nhầy nhớt (hyperviscosity syndrome), phức hợp 

miễn dịch trong bệnh xơ cứng cột bên teo cơ (SLE); lấy bỏ các chất độc hay thuốc 

gắn kết với protein, ngộ độc nấm amanita, bilirubin...; thay thế các yếu tố HT bị 

thiếu hụt: như men protease chia cắt yếu tố Von Willebrand trong bệnh tán huyết 

do huyết khối TC (Thrombotic thrombocytopenic purpura - TTP); ngoài ra còn có 

thể lấy được các yếu tố không đặc hiệu tác động đến hệ thống miễn dịch như lấy 

bỏ các chất trung gian gây viêm, cải thiện chức năng của hệ lưới nội mô, các yếu 

tố điều hòa miễn dịch. 

II. CHỈ ĐỊNH 

 Bệnh lý thần kinh 

- Bệnh l{ viêm đa rễ thần kinh mất myelin cấp và mãn. 



 

 

- Bệnh l{ đa dây thần kinh myelin có IgG và IgA. 

- Hội chứng Guillain - Barré 

- Nhược cơ (Myasthenia Gravis) 

- Xơ cứng đa ổ tiến triển (Multiple sclerosis) 

 Bệnh lý tạo keo 

- Lupus ban đỏ hệ thống 

- Malignant rheumatoid arthritis 

 Bệnh da 

- Pemphigoid 

- Pemphigus vulgaris 

- Steven Johnson syndrome 

- Toxic epidermal necrosis 

 Bệnh lý huyết học 

- Bệnh tiểu cầu huyết khối (TTP) 

- Primary macroglobulinemia 

- Đa u tủy 

 Bệnh thận 

- Focal glomerular sclerosis 

- ABO mismatched renal transplantation 

- Viêm cầu thận tiến triển nhanh 

 Bệnh gan 

- Viêm gan ác tính (Flminant hepatitis) 

- Suy gan cấp (Acute hepatic failure) 

- Suy gan sau phẫu thuật (Post operative hepatic failure) 

- Chronic hepatitis C 

 Khác 

- Arteriosclerosis obliterans (ASO) 

- Familial hypercholesterolemia (FH) 

- Tán huyết tăng ure (Hemolytic uremic syndrome) 

- Drug intoxication (Ngộ độc thuốc) nấm amanita, chống trầm cảm 3 vòng 

(amitriptyline), 4 vòng (maprotyline), thyroxine, verapamil, diltiazem, 

carbamazepime, theophylline, Digoxin, Kim loại nặng (thủy ngân…) 

- Sever blood type incompatible pregnancy 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

- NB dị ứng với dịch thay thế: hay gặp trong trường hợp dùng HTTĐL. 



 

 

- NB đang tụt HA (shock) thì phải nâng HA về giá trị bình thường trước khi thay 

huyết tương. 

- NB đang có rối loạn đông máu (RLĐM) cần chú { khi đặt catheter tĩnh mạch (TM) 

để lọc máu. 

IV. ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO CHO KỸ THUẬT THAY HUYẾT TƯƠNG  

- 1 máy lọc máu liên tục. 

- 01 bác sĩ và 02 điều dưỡng cho một kíp kỹ thuật làm việc trong 08 giờ, đã được 

đào tạo về kỹ thuật TPE. Gồm : 

ThS. BS. Lê Thị Đan Thùy. 

BS.CK1. Lê Thị Thùy Dương 

BS.CK1. Lê Thị Ngọc Diệp. 

BS. Nguyễn Thiên Vũ. 

CNĐD. Nguyễn Hạnh Minh Tâm 

CNĐD. Đào Thanh Long. 

V. CHUẨN BỊ 

 Người thực hiện:  

- 01 bác sĩ nội thận và 02 điều dưỡng đã qua tập huấn. 

 Phương tiện 

Số TT Vật tư tiêu hao Đơn vị Số lượng 

1. Natriclorua 0.9% chai 20 

2. Heparin 5000UI lọ 3 

3. Lidocain 2% ống 2 

4. Cồn Iod 1%o chai 0.4 

5. Povidone iodine chai 90ml 10% chai 2 

6. Huyết tương: 15 - 20 đơn vị Túi 15 - 20 

 
hoặc albumin 20% hoặc Albutein 25% Chai 10 - 15 

7. Calcium Gluconate ống 8 

8. Bộ lọc thay huyết tương bộ 1 

9. Bộ Catheter lọc máu 2 đầu hoặc 3 đầu bộ 1 

10. Chỉ không tiêu tổng hợp 2,5 (3/0) kim tam giác 26mm tép 1 

11. Urgoderm 10cm*10m (Băng keo cuộn co giãn ) cuộn 0.7 

12. Dây làm ấm cái 1 



 

 

13. Túi chứa huyết tương cái 1 

14. Bộ chứa dịch thể (máy Lynda) cái 1 

15. Dây nối bơm tiêm điện cái 1 

16. Dây ba chạc cái 1 

17. Bơm tiêm 50cc cái 1 

18. Găng tay y tế tiệt trùng đôi 10 

19. Bơm tiêm nhựa 1cc +Kim cái 2 

20. Bơm tiêm 3cc cái 2 

21. Bơm tiêm 5cc cái 2 

22. Bơm tiêm nhựa 20cc +Kim cái 4 

23. Dây truyền dịch cái 1 

24. Kim nhựa số 18 cái 2 

25. Nón giấy cái 3 

26. Biopath cái 1 

27. Gạc miếng 10*10 (8 lớp) gói 3 

28. Túi ép dẹp 250 x 200 cm cái 1 

29. Túi ép dẹp100 x 200 cm cái 1 

30. Mũ phẫu thuật (nón giấy) Cái 3 

31. Khẩu trang phẫu thuật Cái 3 

32. Kẹp có mấu, không mấu Cái 2 

33. Kelly nhỏ Cái 1 

34. Kìm mang kim Cái 1 

35. Kéo thẳng nhọn Cái 1 

36. Gòn viên 20g/gói kg 0.1 

37. Chén vô trùng Cái 1 

38. Khay quả đậu Cái 1 

39. Áo mổ vô trùng Cái 1 

40. Săng có lỗ vô trùng Cái 1 

41. Dung dịch rửa tay nhanh mL 50 

42. Xà phòng rửa tay mL 20 

43. Khử trùng máy lọc máu liên tục (1 ca/lần) Lần 1 

44. Chi phí bão dưỡng máy lọc máu liên tục (20 ca/lần) Lần 0.05 

45. Chi phí khấu hao (1000 ca/năm) Ca 0.001 



 

 

 Người bệnh:  

Được giải thích về thủ thuật, ký cam kết đồng ý làm thủ thuật 

- Người bệnh nằm đầu cao 300 nếu không có chống chỉ định (tụt HA...). 

- Lắp monitor theo dõi chức năng sống: nhịp tim, SpO2, nhịp thở, huyết áp. 

- Chuẩn bị các thiết bị và thuốc cấp cứu: bóng ambu, máy thở, ống nội khí quản, 

adrenalin 1mg, hydrocortison 100mg, methylprednisolone 40mg... 

- Có thể tiêm methylprednisolone 80mg tiêm TM trước khi tiến hành thay huyết 

tương 30 phút với mục đích dự phòng phản ứng dị ứng. 

- Đặt catheter 2 nòng hoặc 3 nòng TM bẹn hoặc TM cảnh trong. 

- Đảm bảo hô hấp và huyết động trước lọc máu. 

 Hồ sơ bệnh án:  

Hoàn thiện bệnh án và chẩn đoán. 

- Ghi y lệnh thay huyết tương: 

o Máy thay huyết tương, bộ kít TPE. 

o Số lượng HT thay thế: thường thay 1 - 1.5 thể tích HT của NB. 

VHT = 0.07 x cân nặng x (1 - Hct) 

Thông thường VHT khoảng 35 - 40 mL/kg 

o Loại dịch thay thế: 

o HTTĐL: chỉ nên dùng cho các trường hợp: giảm tiểu cầu huyết khối 

(TTP); RLĐM như suy gan cấp; đang có xuất huyết nội tạng như hội 

chứng Goodpastur với chảy máu phổi, xuất huyết sau truyền máu với 

giảm tiểu cầu. 

o Dung dịch (dd) albumin 4-5%: nên dùng cho các trường hợp khác các 

trường hợp trên. Chú ý, nếu chỉ có albumin 20% hoặc 25% thì phải pha 

loãng với NaCl 0.9% thành dd 4 - 5%. Ví dụ: chọn dd albumin 25% 

500mL ta sẽ pha với dung dịch NaCL 0.9% 2000mL sẽ được 2500mL dd 

albumin 5%. 

o Loại catheter lọc máu, vị trí đặt. 

o Tốc độ dòng máu, tốc độ dịch thay thế, thời gian tiến hành, thời gian 

kết thúc. 

o Phương pháp chống đông: heparin chuẩn hay heperin trọng lượng 

phân tử thấp hoặc không chống đông. 

o Số lần làm TPE, tần xuất làm TPE. 

o Y lệnh theo dõi: lâm sàng, xét nghiệm.... 



 

 

VI. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 

 Kiểm tra hồ sơ  Kiểm tra các xét nghiệm đã được làm. 

 Kiểm tra người bệnh: đối chiếu tên, tuổi, chẩn đoán bệnh. 

 Thực hiện kỹ thuật: 

Bước 1: đặt catheter TM: thường chọn TM đùi phải. 

Bước 2: priming máy 

- Bật nguồn điện, chọn phương thức điều trị thay huyết tương, lắp quả thay huyết 

tương và dây dẫn máu theo hướng dẫn trên máy, đuổi khí trong màng lọc và dây 

dẫn, thường dùng dung dịch natrichlorua 0,9% có pha heparin 5000UI/1000mL. 

- Kiểm tra toàn bộ hệ thống an toàn của bộ thay huyết tương trên máy (các khóa, 

đầu tiếp nối của máy). 

Bước 3: nối đường lấy máu ra của catheter (đầu dây màu đỏ) với đầu dây đỏ của 

máy, mở bơm máu tốc độ khoảng 60-70mL/phút, bơm liều đầu heparin 20UI/kg rồi 

duy trì heparin 10UI/kg/giờ, khi máu đến 2/3 hệ thống lọc thì ngừng bơm máu và nối 

đầu xanh của hệ thống với đường đổ máu về của catheter (đầu màu xanh) và tăng 

dần tốc độ máu lên đến khoảng 100 - 200mL/phút. 

Bước 4: cài đặt thông số cho máy hoạt động 

- Tốc độ dòng máu: 100 - 200mL/phút. 

- Tốc độ thay huyết tương: 500mL - 1000 mL/giờ. 

- Chống đông: heparin bolus 20UI/kg, duy trì 10UI/kg/giờ. Theo dõi INR và aPTT 

ratio và điều chỉnh tốc độ heparin để duy trì aPTT ratio gấp 1.5 - 2 lần bình 

thường. 

- Làm ấm dịch thay thế ở 370C. 

Bước 5: sau khi thay huyết tương xong, đuổi hết máu về bằng dung dịch NaCl 0.9%, 

sau đó tháo hệ thống dây của máy khỏi catheter, bơm NaCL 0.9% vào 2 đầu cho sạch 

máu, sau đó bơm heparin vào mỗi đầu với số lượng dung dịch (mL) theo qui định của 

nhà sản xuất catheter. Sát khuẩn kỹ catheter bằng betadin rồi băng kín vô khuẩn. 

VII. THEO DÕI 

- Lâm sàng: các dấu hiệu sinh tồn, vị trí catheter - chân catheter, tình trạng của chi 

được đặt catheter, các dấu hiệu xuất huyết, thông số máy thở (nếu có), các phản 

ứng dị ứng (mẩn ngứa, mề đay, khó thở, sốc phản vệ), cân bằng dịch... 

- Cận lâm sàng: 

o       Đường huyết mao mạch mỗi 2 giờ. 

o       Xét nghiệm (XN) đông máu, ion đồ, khí máu động mạch mỗi 4 giờ. 

o       Công thức máu 12 giờ 1 lần 
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Các thông số của máy: 

-    Theo dõi các thông số của máy như: áp lực hút máu, áp lực trả máu về, áp lực 

xuyên màng (TMP), độ chênh áp giữa đầu vào và đầu ra quả lọc mỗi giờ một lần. 

-    Theo dõi các báo động trên máy: báo động rò rỉ máu trong túi dịch thải, báo 

động hiện diện khí trên đường máu về NB, báo động hết heparin cần phải thay, 

báo động hết dịch lọc cần phải thay mới, báo động túi dịch thải đầy cần phải đổ 

đi.... 

VIII. TAI BIẾN VÀ XỬ TRÍ 

- Sử dụng FFP có tỉ lệ biến chứng cao hơn so với Albumin (20% vs 1,4%) 

- Ngộ độc citrate (1,2%): đau nhói quanh miệng, rung tê buốt đầu chi, nôn, co thắt 

cơ, co giật cơ, co cứng cơ. Xử trí: giảm tốc độ dòng dịch thay thế hoặc ngưng; 

truyền canxi gluconate hoặc CaCl2 pha với 250ml NaCL 0.9%, theo dõi Ca++ mỗi 

15- 30 phút, có thể lọc máu liên tục sau thay huyết tương để thải citrate. 

- Phản xạ cường phó giao cảm (0,5%): tụt huyết áp, mạch chậm, vã mồ hôi, nôn. Xử 

trí tạm ngưng TPE, nâng cao chân, truyền 500 - 1000mL NaCL 0.9%. 

- Tụt huyết áp (1%): truyền 500 - 1000 mL NaCL 0.9%. 

- Phản ứng dị ứng (1,6%): xử trí corticoid, chống dị ứng, nếu sốc phản vệ thì dùng 

adrenalin. 

- Mất yếu tố đông máu: theo dõi INR, aPTT, xử trí cứ 3 lần dùng albumin làm dịch 

thay thế thì nên dùng 1 lần dịch thay thế là huyết tương tươi đông lạnh. 

- NB có dùng thuốc ức chế men chuyển khi làm TPE sẽ gây đỏ da, hạ huyết áp, khó 

thở, tiêu chảy. Nên ngưng thuốc ƯCMC   24 giờ trước khi làm TPE. 

- Chảy máu: có thể do rối loạn đông máu trong bệnh cảnh nhiễm khuẩn hoặc do 

quá liều thuốc chống đông hoặc phối hợp. Xử trí: truyền thêm các chế phẩm máu 



 

 

nếu có chỉ định, nếu do quá liều thuốc chống đông cần phải điều chỉnh lại liều 

chống đông thậm chí dùng thêm protamine sulfat. 

- Tắc quả lọc: thường do sử dụng chống đông chưa phù hợp cần điều chỉnh liều 

thuốc chống đông. 

- Rối loạn điện giải, hạ đường huyết: cần tuân thủ đúng quy trình theo dõi XN định 

kz để phát hiện các rối loạn về điện giải, hạ đường huyết để điều chỉnh kịp thời. 

- Tan máu: do cô đặc máu, tốc độ dòng máu quá cao hoặc do nguyên nhân dị ứng 

với màng lọc. Tán huyết hiếm gặp phải ngừng TPE. 

- Hạ thân nhiệt: do dịch thay thế có nhiệt độ thấp hơn nhiệt độ của máu và máu khi 

ra khỏi cơ thể bị mất nhiệt. Khắc phục bằng cách làm ấm dịch thay thế và máu 

trước khi trả máu về cơ thể. 

- Nhiễm khuẩn: nhiễm khuẩn tại vị trí đặt catheter, tại các đầu kết nối với các thiết 

bị 

- đặt trong mạch máu.....Khắc phục bằng cách tuân thủ các nguyên tắc vô khuẩn khi 

- làm thủ thuật và theo dõi sát các dấu hiệu nhiễm khuẩn, rút bỏ ngay các dụng cụ 

đặt trong lòng mạch và cấy tìm vi khuẩn khi nghi ngờ có biểu hiện nhiễm khuẩn. 

- Các biến chứng khác: vỡ màng lọc, tắc màng lọc, đông máu bẫy khí, khắc phục 

bằng cách thay quả lọc mới. 

IX. TÀI LIỆU THAM KHẢO 

- Quyết định số 3592/QĐ-BYT ngày 11/09/2014 của Bộ Y tế ban hành Hướng dẫn 

quy trình kỹ thuật Nội khoa, chuyên ngành Thận tiết niệu. 

 


